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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:  BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA EPP 

 Endereço:  RUA ITALIA, 314, JARDIM BONFIGLIOLI 

 Município:  JUNDIAI  UF:  SP 

CEP: 13.207-280  Fone:  (11) 4587 – 7508 

 e-mail:  sapecabrinquedos@sapecabrinquedos.com.br  CNPJ:  02.698.336/0001-03 

 Representante:  CLAUDIA ROBERTA VENDRAMI 

 CPF:  254.544.698-07  RG:   28.736.608 - X 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN. MARCA QTD UNIT TOTAL 

2 

 
ANIMAL MIX: Confeccionado em borracha colorida. 
Encaixando a cabeça no corpo certo. Eles são animais 
simpáticos e normais, mas misturando eles se 
transformam em animais super engraçados e muito 
loucos. Design divertido e cores vibrantes. Oferece 
estimulo tátil, pois a criança segura e sente a textura. 

 

Unidade MARALEX 36 19,00 684,00 

5 
BANDINHA RÍTMICA COM 20 INSTRUMENTOS em 
conformidade com o descritivo do anexo I do edital. 

Unidade LIG LIG 7 485,00 3.395,00 

7 

BIG CONSTRUTOR: Material em espuma revestido 
em plástico, formato de casinhas, contém 24 peças, 
embalagem tamanho 27cm largura, 31cm altura e 
37cm comprimento. Acondicionado em sacola plástica. 
 

Unidade LIG LIG 50 200,00 10.000,00 

9 

BLOCOS DE MONTAR: Material confeccionado em 
plástico atóxico, composto por 484 peças, Dimensões 
36,96x17,91x18,01 cm. 

Unidade LUCK 25 197,00 4.925,00 

13 

BONECA LITTLE COM CABELO: Material 
confeccionado em plástico macio, tamanho 30x14cm, 
com cabelo. 

Unidade SINDYL 50 48,00 2.400,00 

16 

CAR CENTER: Confeccionado em plástico colorido 
resistente, posto completo para os carrinhos com 
lavação, troca de óleo, duas bombas para abastecer. 
O carrinho sobe de elevador até o estacionamento e 
desce pela rampa. Depois de abastecer, trocar o óleo 
e passar pela lavação, o carrinho estar pronto para 
passear. Vem com um carrinho e um guincho. 
Medindo: 45 X 45 X 49cm. 

Unidade MAPTOY 30 141,00 4.230,00 

17 

CARRINHO DE BONECAS: Em plásticos resistentes 
e nas cores branco e rosa c/eixo plástico mais bonito e 
resistente, medindo 60cm de altura X 20cm de 
comprimento (carrinho montado). Indicado para 
crianças a partir de 04 anos. Embalagem de papelão. 
Medindo: 57,7 X 37,5 X 3,5cm. 

Unidade 
PAIS E 
FILHOS 

25 27,00 675,00 

28 

CONTROLE REMOTO: O controle remoto é divertido 
e interativo. Possui cores vibrantes e formato simples, 
adequado para mãos pequenas. Estimulas os sentidos 
das crianças e facilita a compreensão da relação 
causa-efeito: a criança descobre que pressionando o 
botão, ativa os efeitos de luz e sons. Teclas coloridas 
com formatos geométricos. Frases melodias, risadas e 
bip. Acionando as teclas a luz acende. Aumenta e 
diminui o volume dos tons. Acompanha bateria 

Unidade ELKA 50 32,50 1.625,00 
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29 

CORRIDA DA TARTAGURA CORINO: Material 
Confeccionado em corino, tamanho 2,70x0,60m, 
contém 3 tartarugas e 1 dado confeccionado em 
corino, nas cores amarelo, vermelho e azul, com 
costuras dupla. 

Unidade LIG LIG 15 198,00 2.970,00 

30 

CORRIDA DAS CORES CORINO: Material 
confeccionado em corino. Tamanho 2,70x0,60m, 
contém 3 cubos nas cores amarelo, vermelho e azul, 
com costuras dupla. 

Unidade LIG LIG 15 356,00 5.340,00 

31 

DOMINÓ JÁ SEI CONTAR: Descrição: embalagem de 
papelão. Material: cartonado dimensões do 
produto: 22x22x4cm. Dimensões do produto com 
embalagem: 24x24x6 cm. Peso aproximado do 
produto: 300g. Itens inclusos: 28 pares de cartelas. 
Idade a partir 4 anos. 

Unidade GROW 25 24,00 600,00 

32 

DOMINÓ JÁ SEI LER: Um jogo de associação de 
figuras e palavras, escritas em letras de fôrma 
(bastão) e em letra de mão (cursiva).  Descrição: 
Dimensões do produto: 22x22x4 cm. Dimensões do 
produto com embalagem: 24x24x6 cm. Peso 
aproximado do produto: 300g. Itens inclusos: 36 
cartelas ilustradas. Material: cartonado. 
Embalagem: Papelão. Idade apartir de 4 anos. 

Unidade GROW 25 24,00 600,00 

33 

ESCORREGADOR com cantos arredondados e 
rampa ondulada, fácil de ser montada , podendo ser 
usado no solo, piscina de bolinhas ou tanque de areia. 
Diversas combinações de cores. Resistente e durável. 
Dimensões: (LxAxP): 50 X 130 X 210cm. Peso: 
12000g. 

 

Unidade LIG LIG 10 539,00 5.390,00 

36 

GANGORRA CROCODILO: Três crianças brincando 
ao mesmo tempo, super resistente, idade sugerida de 
1 a 5 anos. Medindo: ( L x A x P): 48 X 41 X 152cm. 
Peso: 5500g. 
 

Unidade LIG LIG 15 345,00 5.175,00 

38 

GIRA-GIRA DE PLÁSTICO: Nas seguintes 
dimensões: (L X A X P): 1,40 X 0,80 X 1,40 cm. Peso: 
21000g. 

Unidade LIG LIG 5 1.097,00 5.485,00 

43 

KIT ANIMAIS SELVAGENS: Material: confeccionado 
em plástico rígido em formato de animais selvagens, 
tamanho 12x07.  
 

Unidade WELMIX 50 28,00 1.400,00 

45 

BRINQUEDO PARA BANHO: Brinquedo para banho 
8,5cm . Pacote com 3 a 10 unidades. 
 

Unidade WELMIX 15 28,00 420,00 

47 

KIT FAZENDA: Material: confeccionado em plástico 
rígido em formato de animais da fazenda, tamanho 
12x07. Composto por 06 animais.  
 

Unidade KIT FAZ 50 35,00 1.750,00 
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54 

PICK UP RX 1172: Pick up  Brutal com rodas 
cromadas e com visual modern e robusto. 
Confeccionado em plástico colorido resistente 
medindo 35,50cm de comprimento X 16cm de largura 
X 19cm de altura. Acondicionados em caixa de 
papelão litorgrafada. 
 

Unidade ORANGE 80 37,00 2.960,00 

55 

PLAYGROUND JUNIOR: Confeccionado em plástico 
rotomoldado colorido e resistente. Contendo 04 peças 
encaixáveis e um escorregador, Medindo: aprox. 132 
X 74 X 78,5cm. Indicado para crianças de 1 a 5 anos. 
 

Unidade LIG LIG 5 1.084,00 5.420,00 

57 

QUEBRA CABEÇA VERTICAL ANIMAIS MDF 9 a 15 
PEÇAS: Confeccionado em MDF composto por 7 
peças, impressão digital recortadas a laser. Ilustração: 
de animais. Medidas do quebra cabeça montado: 30 X 
23 cm. 1 base de MDF com fundo em baixo relevo 
(para montar o quebra cabeça), medindo: 33,5 X 
26,5cm. Embalagem: Pelicula de PVC encolhivel. 
 

Unidade CARLU 15  30,00 450,00 

58 

QUEBRA CABEÇA GEOMÉTRICO: Com 20 peças, 
base de MDF. Medindo: 33,5 X 26,5, contendo 24 
peças coloridas que se encaixam entre si. 

Unidade MG 15  30,00 450,00 

64 

TELEFONE SONORO: Telefone Sonoro da Eika, as 
crianças se divertem no mundo de faz de conta com o 
telefone sonoro. Elas são incentivadas a conversar, 
enquanto desenvolvem sua linguagem e tem seus 
primeiros contatos com os números. Conforme a 
criança pressiona os botões, os sons são ativados e 
ela desenvolve o raciocínio lógico e a coordenação 
motora.  Utiliza 2 baterias LR41. Incluídas para testes. 
Recomendado para crianças maiores de 3 anos. 
 

Unidade DM 40  41,50 1.660,00 

TOTAL DA ATA R$ 68.004,00 

 

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. 
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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: 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA 8ª – DISPOSIÇÕES GERAIS 
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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 
 
 

BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA EPP 
CLAUDIA ROBERTA VENDRAMI 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1.)__________________________________ 

 

2.)__________________________________ 


