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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA  
 

PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017 
 

Ao três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 14:00, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, 
reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA FATIMA 
MOMBACH STURM e equipe de apoio: CEZAR AUGUSTO SOARES E 
PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA conforme Portaria nº 002/2017, de 02 de 
janeiro de 2017, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 091/2017, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem 
por objeto a seleção de proposta visando a aquisição de brinquedos e jogos 
educativos, destinados à Secretaria de Educação deste Município de Planalto, 
tendo como valor máximo a importância de R$ 230.663,87 (duzentos e trinta 
mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos). Abertos os 
trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: ITAMAR 
MAURI MULLER SR. ITAMAR MAURI MULLER, ANDERLE E SILVA 
LTDA SR ANDREY DE BORTOLI LIMA, GLOBALPED MATERIAIS 
DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA SR. AUGUSTO KARNOPP, 
CARLOS IVAN DA SILVA SR. CARLOS IVAN DA SILVA, TIC TAC 
COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA SRA. MARLI 
KNOP, ETETROMAQUINAS ASTEC LTDA SRA STEFANIA LARISSA 
BOSA, BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 
SR. HELCIO VANDERLEI GAMLA, C.B. COMERCIO DE LIVROS E 
BRINQUEDOS BOFF LTDA SR. CLOVIS BOFF. A Pregoeira ressaltou que a 
ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na 
preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Ato 
contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços e, com 
a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente 
examinadas, com a análise da compatibilidade dos objetos, prazos e condições 
de fornecimento. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços 
ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, e 
subsequentemente aberta a fase de lances verbais, cujo os valores estão 
devidamente demonstrados em documento em anexo, foi considerada como 
proposta válida e lance vencedor, onde constatou-se que consagrou-se 
vencedora e posteriormente será fornecedora a empresa subsequente: 
ANDERLE E SILVA LTDA 

Lote Item Objeto Marca Quant  Unid
. 

Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 9 Montanha Russa Brinquedo 
aramado medindo 27x21x3cm. O 
percurso do aramado é feito com 
peças de diferentes formas 
geométricas  

BRINK 
MOBIL 

UN 04 37,00 148,00 

1 25 Bandinha Rítmica com 20 BRINK UN 08 365,00 2.920,00 
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instrumentos mini reais, como 
segue: afuchê, agogô, black, 
campanela, castanhola, clave de 
rumba, conguê, flauta doce, 
ganzá, maraca, pandeiro pastorial, 
platinelas, prato, surdo-mor, 
tambor, surdão, corneta, reco-
reco, pandeirinho e triângulo.  

MOBIL 

1 34 Alfabeto Móvel (72 letras - E.V.A) 
medindo 5cm de altura -  
acondicionadas em mochila para 
guardar as peças.  

BRINK 
MOBIL 

UN 06 17,80 106,80 

1 39 Conjunto de 6 Aramados (6 peças) 
- em base colorida: triangular, 
ondular, acrobático, montanha 
russa, espiral e entrelaçado.  

BRINK 
MOBIL 

UN 02 130,00 260,00 

1 42 Bambolê Colorido – com 64cm de 
diâmetro   

MTY UN 20 4,40 88,00 

1 53 Centro de Atividades (5 peças) - 
em espuma revestida de bagum 
colorido Dimensão do conjunto 
montado: 30x180x180cm  

MASTER 
BRINK 

UN 03 710,00 2.130,00 

TOTAL 5.652,80 

BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME 

Lote Item Objeto Marca Quant  Unid
. 

Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 1 Balanço Princesa 1 Cesta com 4 
lugares    

BRINQB
EL 

UN 01 3.090,00 3.090,00 

1 2 Carrossel BG e Taça com volante e 
Toldo   

BRINQB
EL 

UN 01 3.090,00 3.090,00 

1 3 Kit 4 x 1 cesta escorregador 
gangorra com toldo ou sem   

BRINQB
EL 

UN 01 4.990,00 4.990,00 

1 4 Carrossel taça com volante   BRINQB
EL 

UN 01 2.800,00 2.800,00 

TOTAL 13.970,00 

C.B. COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME 

Lote Item Objeto Marca Quant  Unid
. 

Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 5 Cubos de Encaixe – 5 Cubos em 
madeira coloridos    

Jott Play UN 05 14,35 71,75 

1 6 Bate Pinos aparelho de cravar 
pinos medindo 10x20x25cm, com 
frenagem em borracha, 
acompanhado de 4 pinos e um 
martelo de madeira  

JottPLay UN 05 19,00 95,00 

1 17 Balanço para 4 crianças sentadas 
frente a frente em duplas , balanço  
com gangorra em formato de 
barco viking para 4 crianças, 2 
assentos duplos posicionados 
frente a frente ,canaletas 
centralizadas nos assentos para 

Freso UN 02 4.670,00 9.340,00 
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escoamento de água e canaletas 
contornando os assentos,  piso 
com fendas para evitar acúmulo 
de água,  barra de segurança 
horizontal em formato de corda 
naval para evitar que as crianças 
caiam dos assentos, fundo 
côncavo para permitir balanço 
suave e com saliências nas 2 
extremidades inferiores que 
funcionam como stop para evitar 
tombamento , laterais com relevos 
de ancora e simulando madeira, 
encostos distantes a 1,30m entre 
si, abertura central medindo 
0,44m para permitir acesso aos 
assentos , 4 tirantes em forma de 
cordas navais, 2 travessas 
arqueadas, 4 travas de tirantes, 1 
peça em forma de semi-arco que 
se repete 4 vezes, 1 peça como 
base que se repete 2 vezes. Med. 
altura: 1,80m; largura: 1,87m; 
comprimento: 1,87m.  

1 23 Fantasia Palhaço em tecido 
tamanho único    

Jott Play UN 02 50,00 100,00 

1 27 Placas de Tatame em EVA med. 
100x100x10mm   

Terra 
Fitness 

UN 80 18,00 1.440,00 

1 28 Caminha empilhável estrutura em 
polipropileno e perfil de alumínio, 
com tecido em trama dupla, 
vazado em poliéster revestido em 
PVC, com antifungo, anti-UV e 
pés antiderrapante. Montagem 
totalmente por encaixe, sem 
necessidade de ferramentas, 
parafusos, porcas ou sistemas de 
fixação. E possível empilhar, 
pendurar acabamento 
arredondado. Med.: altura:13,5cm, 
largura:61cm, comprimento: 
1,26m  

Brink 
Mobil 

UN 90 120,00 10.800,00 

1 29 Quebra-cabeça Metades (55 peças) 
– No início é interessante que as 
peças sejam montadas como 
quebra-cabeça, para que as 
crianças se familiarizem com as 
figuras. A partir do momento em 
que a criança já consegue 
identificar as partes das figuras, 
pode-se utilizar o jogo como 
dominó. A partir de 5 anos.  
Composição: Suporte do tipo 
"bandeja" em madeira, medindo 

Jott Play UN 04 25,00 100,00 
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02x36x43cm.Contém 55 pedras de 
madeira artisticamente 
serigrafadas  

1 31 Alfabeto divertido 60 peças - 
Caixa em madeira medindo 
18x15x4cm   contendo 60 peças.  

Jott Play UN 04 37,00 148,00 

1 33 Cubo Dado – Pontos - Cubo dado 
em espuma revestida de bagum 
colorido   com pontos; medindo 
16x16x16cm.  

Jott Play UN 04 36,00 144,00 

1 35 Jogo da Velha em madeira 
acondicionado em caixa de 
madeira medindo 26x26x4cm. 
Com 8 peças em madeira colorida.  

Jott Play UN 08 19,00 152,00 

1 36 Quebra-cabeça Metades (55 peças) 
- Suporte do tipo "bandeja"   em 
madeira, medindo 02x36x43cm. 
Contém 55 pedras de madeira 
artisticamente serigrafadas.  

Jott Play UN 04 25,00 100,00 

1 45 Quebra-Cabeça em Madeira - 
MDF (10 conjuntos - 88 peças) - 
Tabuleiros   com borda medindo 
34x27cm cada.  

Jott Play UN 02 118,50 237,00 

1 46 Alinhavos E.V.A (5 placas) - 
Conjunto de 5 placas medindo 
20x20 cm, com superfície branca e 
impressa em serigrafia. As 
gravuras são sugestivas e 
atraentes para o trabalho de 
alinhavar. Acompanha cadarços 
coloridos.  

Jott Play UN 03 28,00 84,00 

1 47 Alinhavos Iniciação - Composto 
de 5 placas em MDF serigrafado 
com   gravuras coloridas medindo 
16x16cm. Acompanha 5 cadarços 
para alinhavar. Acondicionado 
em caixa de madeira medindo 
20x18x4cm.  

Jott Play UN 03 35,00 105,00 

1 49 Teatro de Fantoches (Altura: 
80cm) - Palco confeccionado em 
fibro madeira, reforçado por 
molduras de madeira. Laterais 
dobráveis que servem de apoio 
para mantê-lo em pé. As cortinas 
de tecido abrem e fecham tendo 
abertura de 40x50cm. Dimensão 
frontal: 55cm de base x 80cm de 
altura. As laterais medem 18cm 
de base x 80cm de altura. As tintas 
aplicadas são atóxicas.  

Jott Play UN 02 85,00 170,00 

1 50 Blocos de Construção e 
Urbanismo - 100 peças grandes 
em madeira natural, sendo que 

Jott Play UN 04 50,00 200,00 
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acompanham ilustrações da vida 
e atividades na cidade.  

1 51 Kit Encaixe Desencaixe - Kit 
composto de 124 peças plásticas 
para montar, conforme a 
criatividade. Compões o kit: urso 
de encaixe, tartaruga, palhaço 
teimoso, palhaço pierrô, palhaço 
patimbum, palhaço trevo, palhaço 
narizinho, cachorro bassê.  

Jott Play UN 04 119,00 476,00 

1 52 Blocos de Construção Gigantes 
(61 peças) - 61 peças grandes em 
madeira colorida acondicionadas 
em caixa de madeira medindo 
37x28x9cm.  

Jott Play UN 04 45,00 180,00 

1 54 Conjunto - Contém 120 peças 
plásticas em cores vivas. Peças 
modelo grande acondicionadas 
em mochila, com as quais pode-se 
montar avião, trem, casa, navio, 
telefone, carro, caminhão, ferro de 
passar roupa e muito mais.  

Jott Play UN 06 129,00 774,00 

1 55 Jogo Torre inteligente composto 
de 63 peças de madeira, sendo:   
18 placas com pontos coloridos + 
45 peças de madeira colorida. 
Acondicionado em caixa de 
madeira medindo 26x21x6cm.  

Jott Play UN 06 34,00 204,00 

1 56 Dominó em espuma revestida de 
bagum colorido. Cada peça mede 
15x8x4cm. Jogo acondicionado em 
mochila para guardar as peças.  

Jott Play UN 01 135,00 135,00 

1 57 Bola de Bobath. Bola vinílica, com 
65cm de diâmetro, atóxica, com 
capacidade para sustentar até 
200Kg. Especial para fisioterapia, 
pilates e fitness. Acompanha 
bomba de inflar  

Muvin UN 10 48,00 480,00 

TOTAL 25.535,75 

CARLOS IVAN DA SILVA-EPP 

Lote Item Objeto Marca Quant  Unid
. 

Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 15  Brinquedo constituído por : 1 
módulo em formato hexagonal 
com 2  paredes em “V” e parte 
superior em forma de castelo, 1 
parede com parte superior em 
forma de castelo e porta elevadiça 
com visor na parte superior 
acionada por cordinha, 1 rampa 
de escorregador reto pequeno, 1 
arco, 1 tabelinha de basquete com 
tabela e aro, 1 meia plataforma 

FRESO UN 02 3.050,00 6.100,00 
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com drenos para evitar acúmulo 
de água e detalhes antiderrapante, 
peça com 1 degrau que funciona 
como apoio e como acesso à meia 
plataforma, aberturas na parte 
inferior nos 6 lados do brinquedo. 
O formato hexagonal tem mais 
possibilidades de diversão porque 
permite a instalação de 
componentes em 6 lados 
utilizáveis ao invés de apenas 4 
nos formatos tradicionais Locais 
próprios para fixação do 
brinquedo no chão, caso seja 
necessário, através de parafusos. 
Cores variadas de acordo com as 
necessidades de produção.  

1 16 Brinquedo com cerquinha paredes 
com formato de toras redondas de  
madeiras2 paredes pequenas com 
janelas sem fechamento, vazado 
na parte superior, túnel de 
passagem na parte inferior e 
tabela de basquete instalada; 2 
paredes grandes com janelas sem 
fechamento, porta vai-vem em 
uma delas, escorregador em outra 
e 1 floreira; telhado em formato 
de 2 águas tendo chaminé de um 
lado e clarabóia do outro; parte 
interna com pia, fogão, escorredor 
de pratos, banquinho fixo na 
parede, mesinha retrátil (que 
pode ser montada também pelo 
lado de fora da casinha), telefone 
e campainha que toca de verdade 
ao puxar a cordinha; cerquinha 
composta por 4 peças e 1 tranca, 
acoplada à casinha por meio de 2 
batentes parafusados na lateral 
(cerquinha opcional).MEDINDO 
altura: 1,60m, largura: 2,72m (com 
mesa externa e escorregador), 
comprimento: 1,65m.  

FRESO UN 02 3.950,00 7.900,00 

1 18 Brinquedo em estrutura curva 
semicircular, sem formato 
definido de   bichinho ou 
qualquer outro objeto, 7 suportes 
de apoio de cada lado 4 
segmentos curvos com furos para 
visualização interna e com 
possibilidades de expansão 5 
conectores 2 estruturas curvas 
iguais que funcionam como 

FRESO UN 04 1.870,00 7.480,00 
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entrada e saída, com um adorno 
no formato estilizado de uma 
criança de braços abertos, Med. 
altura: 100 cm; largura: 88 cm; 
comprimento: 2,23 m   

1 21 Brinquedo Torre com nível 
superior e inferior em formato 
quadrado, composta por 8 
paredes, 1 telhado e tendo os 4 
lados ocupados por 1 
escorregador tubo, 1 escorregador 
curvo, 1 escalada e 1 escada com 
degraus e corrimão em plástico. 
Cobertura com telhado retangular 
em formato de 2 águas contendo 
claraboia de um lado e chaminé 
do outro. Paredes e piso com 
orifícios nas extremidades para 
passagem de tubo metálico 
internamente para evitar roubo e 
para travar todo o conjunto 
conferindo estabilidade e rigidez. 
A fixação do tubo às peças 
plásticas é feita por apenas 2 
parafusos, sendo 1 na parte 
superior e outro na parte inferior 
dos tubos. Aberturas nas paredes 
em formato oval e circular para 
instalação de componentes como 
escorregadores, escaladas, tubos, 
pontes, etc. Med. altura: 2,5 M; 
largura: 4,02 M; Comprimento: 
3,27 M  

FRESO UN 02 13.370,00 26.740,00 

1 38 Baú Criativo com 1000 peças de 
encaixáveis, colorido baú de 
plástico medindo 52x35x38cm  

PLAST UN 01 150,00 150,00 

TOTAL 48.370,00 

GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA 

Lote Item Objeto Marca Quant  Unid
. 

Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 7 Balanço Vai e Vem com 6 lugares   PLAYGR
OUND 

UN 01 3.000,00 3.000,00 

1 14 Bola de Borracha nr. 12   SILME UN 05 15,00 75,00 

1 19 Piscina de Bolinha 2x2m - Pode 
ser utilizada em chácaras, 
edículas, sítios, clubes, escolas, 
hotéis, centros esportivos; 
acompanha 3.000 bolinhas em 
diversas cores, feitas com material 
atóxico; Base de madeira MDF e 
revestimento com espuma e 
bagun; Rede de proteção malha 
05, fio 2.5mm em polipropileno; 

MAGIA UN 02 1.500,00 3.000,00 
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Montagem por sistema de 
encaixe; - Estrutura em ferro 
galvanizado;  

1 24 Gol (com bola) - Dimensões: 
87cmx1,14mx0,70cm 
Características: produto com 
cantos arredondados, composto 
de 2 laterais e 2 travessões. 
Laterais inteiriças, sem partes 
vazadas, travessões com saliência 
para fixação da rede pode ser 
usado com maior altura e menor 
profundidade, ou menor altura e 
maior profundidade. Rede de gol. 
Acompanha Bola  

FRESO UN 08 549,00 4.392,00 

1 30 Quebra-cabeça silábico de 
Animais - Jogo quebra-cabeça 
silábico de animais composto de 
12 peças com as quais pode-se 
montar 4 animais. À medida que 
se monta cada animal, também se 
constrói a palavra com o 
respectivo nome. Acondicionado 
em caixa de madeira medindo 
20x18x4cm.  

JOTTPLA
Y 

UN 04 35,00 140,00 

1 37 Jogo de Encaixe Tridimensional - 
Composição: 55 peças de formatos 
diferentes em borracha E.V.A. 
Acondicionadas em mochila para 
guardar as peças.  

JOTTPLA
Y 

UN 04 25,00 100,00 

TOTAL 10.707,00 

ITAMAR MAURI MULLER- ME 

Lote Item Objeto Marca Quant  Unid
. 

Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 8 Conjunto Fantasia de Animais 
com 14 animais em tecido sendo 
de:  Joaninha, tartaruga, girafa, 
coelho, jacaré, cachorro, borboleta, 
abelha, elefante, sapo, leão, 
canário, mosquito, arara 
vermelha, tamanho único   

JOTT 
PLAY 

UN 02 770,00 1.540,00 

1 20 Brinquedo seguro e de encaixe. 
Sua configuração modular 
permite ampliá-lo deixando-o do 
tamanho ideal para o espaço que 
se tem disponível. Devido a sua 
estrutura, este brinquedo 
comporta que a criança suba em 
cima dos vagões, utilizando como 
escada as janelas laterais – Med. 
Comprimento: 212 cm 
(expansível) Largura: 86 cm 
Altura: 122 cm   

XALING
O 

UN 04 1.900,00 7.600,00 
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1 43 Mochila Criativa (400 peças tipo 
lego) - condicionadas em mochila   
plástica medindo 40x25x20cm 
para guardar as peças.  

JOTT 
PLAY 

UN 06 65,00 390,00 

1 48 Linha Movimentação Ativa - 
estimula o raciocínio lógico, a 
coordenação motora, o 
desenvolvimento psicomotor, o 
equilíbrio muscular e as 
interações sociais. O conjunto é 
confeccionado em madeira e arcos 
em plástico com um total 68 
peças.  

PIMPÃO UN 10 58,90 589,00 

TOTAL 10.119,00 

TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA. 

Lote Item Objeto Marca Quant  Unid
. 

Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 10 Fantoches de animais domésticos 
com 7 (sete) fantoches 
representando   animais 
domésticos (cachorro, pato, 
ovelha, coelho, cavalo, galo e 
vaca). Med. 25cm de altura  

TIKA UN 03 41,50 124,50 

1 11 Bola de Borracha nr. 03   SILME UN 05 2,70 13,50 

1 12 Bola de Borracha nr. 08   SILME UN 05 7,30 36,50 

1 13 Bola de Borracha nr. 10   SILME UN 05 10,90 54,50 

1 22 Conjunto Fantasia de Flores com 8 
flores em tecido sendo: 
margarida, amor perfeito, árvore, 
cravo, vitória regia, orquídea, 
girassol, rosa  

TIKA UN 02 314,00 628,00 

1 26 Rola rola bebê com guizo 
(individual) - Dimensões: 8x7cm. 
Para bebês.  

CARLU UN 20 11,87 237,40 

1 32 Jogo de Ludo (16 pedras) -  
desenvolve: Atenção e 
concentração, raciocínio, 
antecipação e planejamento, 
limiar de frustação.  Composição: 
Jogo medindo 24x24cm em 
madeira fibrossintética impressa 
com Silk Screen, 16 pedras a 
quatro cores.  

JOTT 
PLAY 

UN 04 7,70 30,80 

1 40 Bomba Dupla Ação – dimensões 
20cm x 6cm.   

PENALT
Y 

UN 07 19,90 139,30 

1 41 Kit composto de 6 brinquedos 
plásticos para interagir. 
Composição:  casinha, elefante, 
trem, polvo, carrinho, dinossauro 
baby.  

CALESIT
A 

UN 04 189,36 757,44 

1 44 Kit Baby Didáticos com 66 peças 
em plástico - Pode-se montar e 

MERCO 
TOYS 

UN 04 72,51 290,04 
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brincar com: caracol, barco, 
tucano, urso e correntes didáticas.  

TOTAL 2.311,98 

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação 
direta com as licitantes de melhores ofertas, obteve-se o resultado acima 
descrito. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado às 
empresas participantes e consideradas vencedoras: ITAMAR MAURI 
MULLER, ANDERLE E SILVA LTDA, GLOBALPED MATERIAIS 
DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA, CARLOS IVAN DA SILVA, TIC 
TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA, 
ETETROMAQUINAS ASTEC LTDA, BRINQBEL INDUSTRIA E 
COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, C.B. COMERCIO DE LIVROS E 
BRINQUEDOS BOFF LTDA, em conformidade com o constante acima, 
conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 02 
(dois) -  contendo os documentos de Habilitação. Que após terem sido 
rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes participantes, foi 
constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no 
Edital deste procedimento licitatório e por consequência, as referidas empresas 
foram consideradas HABILITADAS. No curso do Presente procedimento 
licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a 
resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte dos licitantes 
participantes. A pregoeira em decorrência do resultado e dos lances verbais 
final efetuados pelas empresas, ADJUDICA os objetos deste procedimento 
licitatório, em favor das empresas ITAMAR MAURI MULLER., pessoa 
jurídica, com inscrição no CNPJ nº 07.260.725/0001-68, com sua sede social na 
Av. Rio Grande do Sul, nº 1168, Centro, Município de Planalto, Estado do 
Paraná; ANDERLE E SILVA LTDA, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ 
nº 07.191.465/0001-16, com sua sede social na Rua Fortaleza, nº 3962, Valer do 
Sol, Município de Cascavel, Estado do Paraná, GLOBALPED MATERIAIS 

DIDÁTICOS E PADAGÓGICOS LTDA, pessoa jurídica, com inscrição no 
CNPJ nº 10.291.271/0001-05, com sua sede social na Rua 31 de Março, nº 543 
Centro, Município de Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, CARLOS 

IVAN DA SILVA, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 01.045.073/0001-
62, com sua sede social na Rua João Machado Gomes Junior, nº 1121, Vila 
Claudia II, Município de Limeira, Estado de São Paulo, TIC TAC COMERCIO 

DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA, pessoa jurídica, com inscrição 
no CNPJ nº 13.697.291/0001-60, com sua sede social na Rua Roberto Koch, nº 
593, Lindóia, Município de Curitiba, Estado do Paraná, BRINQBEL IND. E 

COM. DE BRINQUEDOS LTDA, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 
18.066.360/0001-51, com sua sede social na Rua Luiz Hellmann, nº 96, São 
Miguel, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, C.B. COMERCIO 

DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA., pessoa jurídica, com inscrição 
no CNPJ nº 01.669.984/0001-60, com sua sede social na Rua Amazonas, nº 62, 
Centro, Município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, 
classificadas em 1º lugar para o fornecimento dos objetos em sua totalidade, 
pertinente a aquisição de brinquedos e jogos educativos, destinados à 
Secretaria de Educação deste Município de Planalto, conforme edital de 
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licitação e proposta de preço das licitantes. Pela pregoeira foi informado aos 
interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito 
Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pela 
Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes. 
 
 
 

CARLA FATIMA 
MOMBACH STURM 

Pregoeira 
027.056-719-43 

 

 CEZAR AUGUSTO SOARES 
Presidente 

066.452.549-03 

 PAULO ROGERIO DE 
OLIVEIRA 

Membro 
748.481.519-53 

 
 
 
 
 
 
 


