
EDITAL CONVITE Nº 012/2014 
 
 

ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA E 
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E 
DAS PROPOSTAS  

 
 
Aos trinta dias de abril de 2014 às nove horas, na sala de reuniões, desta 

Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação 

nomeada pela portaria nº 001/2014, reuniram-se para procederem ao 

recebimento, abertura e julgamento das propostas de habilitação e preços 

referente a CONVITE Nº 012/2014, que trata da seleção de proposta visando 

a aquisição de brinquedos e material pedagógicos, destinados a Secretaria de 

Educação deste Município de Planalto. Tendo como valor máximo a 

importância de R$ 19.156,00 (dezenove mil e cento e cinquenta e seis reais). 

Iniciada a reunião constatou-se que 03 (três) empresas receberam convite, 

sendo elas: LIVRARIA E PAPELARIA KOPPER LTDA., C.B. COMÉRCIO DE 

LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA. E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

DE ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA. Sendo que a empresa 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA., 

não manifestou interesse em apresentar documentação para participar do 

certame licitatório. Em seguida, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 01 

contendo documentação de habilitação, e após analisar minuciosamente a 

documentação, a comissão Julgadora declarou 02 (duas) empresas 

devidamente habilitadas, quais sejam, LIVRARIA E PAPELARIA KOPPER 

LTDA. E C.B. COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA. Na 

sequência, após as proponentes recusarem expressamente quanto ao direito 

de interpor com recursos, pertinente a fase de habilitação, procedeu-se 

abertura dos envelopes nº 02 contendo propostas, onde constatou-se que 

consagrou-se vencedora e posteriormente será fornecedora dos seguintes 

itens a empresa subsequente:  

C.B. COMÉRCIO DE LIVROS  E BRINQUEDOS BOFF LTDA  
Lote Item Objeto Marca Unid. Quant. Preço 

unitário 
Preço  
total 

1 1 Ábaco Aberto em 
madeira. Com base 
de 300x60x20mm e 
haste de 220x10mm,   
com 50 argolas 

MOBIL UN 01 30,00 30,00 



coloridas med. 
35x15mm, 
representando 
unidade, décimo, 
dezena. centena, 
milhar.  

1 2 Baby Play com 
balançinho balanço 
com estrutura em 
plástico em formato   
de cavalete e cadeira 
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; peça em 
formato de timão de 
navio que gira de 
verdade acoplada na 
lateral da estrutura; 
escorregador 
composto por 3 itens 
: 1 rampa, 1 escada, 
1 tirante central; 
corrimão incorporado 
à própria escada, 
sem saliências; topo 
da escada com 2 
laterais altas o 
suficiente para dar 
segurança a crianças 
menores; escada 
com 4 degraus, 
sendo que o último 
degrau (mais alto) 
fica livre para apoio 
dos pés e nivelado 
com o início da 
rampa. totalmente 
desmontável; 
medindo: altura: 
1,20m; largura: 
1,65m; comprimento: 
1,52m  

FRESCO UN 02 1.913,00 3.826,00 

1 3 Bandinha Rítmica 
com 20 instrumentos 
sendo: 01 surdo 
gigante; 01 surdo  
mor; 01 tambor; 01 
ganzá; 01 afoxé; 01 

MOBIL UN 02 350,00 700,00 



pandeiro; 01 reco-
reco; 01 par de 
prato; 01 chocalho; 
02 castanholas; 01 
par de clave de 
rumba; 01 flauta 
doce; 01 maracá; 01 
pandeiro pastoril; 02 
platinelas; Black 
Black; 01 sino; 01 
triangulo; 01 coco; 
01 Campanella.  

1 4 Bola de Borracha nr. 
10   

SILME UN 15 18,00 270,00 

1 5 Bola de Borracha nr. 
3   

SILME UN 30 4,00 120,00 

1 6 Bola de Borracha nr. 
8    

SILME UN 15 12,00 180,00 

1 7 Conjunto Minicar 
com 48 carrinhos 
inquebráveis 
coloridos com engate   
med. 8x4x3 cm  

L. 
RUEDITA 

UN 01 82,39 82,39 

1 8 Dominó tradicional 
28 peças de madeira   

MOBIL UN 15 12,00 180,00 

1 9 Gangorra dupla 
Cavalinho, as 
crianças vão entrar 
no embalo da 
diversão Indicado 
para uso com duas 
crianças, é fabricado 
em plástico rígido . 
med. 106 x 39,5 x 49 
cm  

XALINGO UN 03 223,33 669,99 

1 10 Gangorra individual 
pluto em plástico 
rígido,  tem orelha 
móveis med.   83 x 
31 x 48 cm   

XALINGO UN 03 180,00 540,00 

1 11 Gangorra individual 
Tigrão plástico rígido 
med. 80,7 x 31,5 x 
45,5 cm   

XALINGO UN 03 180,00 540,00 

1 12 Gibiteka com 140 
gibis  editora Abril   

ED ABRIL UN 01 560,00 560,00 

1 13 Gira pato para até 04 
crianças. Temático 
em forma de pato, 
seus olhos   giram e 
podem formar 
expressões. Med. 91 
x 91 x 70 cm  

XALINGO UN 02 999,00 1.998,00 

1 14 Globo Terrestre ABS 
de alta resistência, 
medindo 300mm de 
diâmetro,  em escala 
de 1:42.000.000, 
com arco de 

LIBRERIA UN 01 120,00 120,00 



sustentação em 
acrílico transparente 
(régua de meridiano) 
e base em plástico 
resistente. Apresenta 
os pontos cardeais e 
as indicações de 
norte e sul; as 
divisões geopolíticas, 
como continentes, 
países e suas 
capitais, e fusos 
horários; pontos 
cardeais; meridianos; 
trópicos; indicações 
de correntes 
marítimas frias e 
quentes e a 
profundidade dos 
oceanos.  

1 15 Linha de 
Movimentação Ativa 
Conjunto 
confeccionado em 
madeira e arcos   em 
plástico, contendo 68 
peças.  

MOBIL UN 01 350,00 350,00 

1 16 Miniplay festa com 
1000 bolinas 1 
módulo em formato 
hexagonal com   
paredes contendo 
aberturas que 
funcionam como 
degraus, e aberturas 
inferiores em formato 
de semi-círculo para 
passagem; 01 
escorregador 
pequeno; 1 escalada 
pequena; 1 rede 
para instalação de 
piscina de bolinhas; 
2 degraus; 2 arcos 
de segurança na 
parte superior da 
rampa do 
escorregador e da 
escalada; medindo: 
altura: 1,30m; 
largura: 1,40m; 
comprimento: 2,90m  

FRESCO UN 02 3.100,00 6.200,00 

1 17 Sacolão criativo 
plugando ideias 
atóxico, de alto 
brilho, com cores   
vivas, contendo 1000 
peças com formatos 
para 3, 2 e 1 
encaixes, encaixe 
em “L” e encaixe em 

MOBIL UN 01 220,00 220,00 



curva.  
1 18 Sacolão Divertido 

atóxico, de alto 
brilho, com cores 
vivas, contendo   120 
peças, formando 08 
tipos de brinquedos 
de encaixe.  

MOBIL UN 03 120,00 360,00 

1 19 Sólidos geométrico 
em madeira com 11 
sólidos geométricos 
de tamanhos  
variados, medindo 
aprox.  80x40mm  

MOBIL UN 01 36,00 36,00 

1 20 Xadrez e dama em 
MDF e madeira, 
impresso em silk 
screen, com peças 
em   plástico 
polipropileno e EVA, 
medindo 
260x260x22mm.  

MOBIL UN 15 25,00 375,00 

TOTAL 17.357,38 

O critério de julgamento adotado foi o de menor preço por item. A entrega 

correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada total na 

Secretaria de Educação, deste Município de Planalto, e em até 15 (quinze) 

dias úteis após o recebimento da solicitação de entrega. O pagamento será 

efetuado em até 15 dias após a entrega dos objetos, e com apresentação da 

respectiva nota fiscal. Para fins de assinatura do Termo Contratual o 

Município de Planalto, convocará o adjudicatário dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da data de homologação e adjudicação do objeto, 

sob pena de decair o direito à contratação. O prazo de vigência do contrato 

será até o dia 30/06/2014. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 

presente em única via que depois de assinada será remetida ao executivo 

para homologação. 
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