
Secretaria de Educação 

Termo de Homologação de Processo Licitatório 

Pregão Eletrônico N 2019.04.12.2-PE 

A Autoridade Competente da(o) Secretaria de Educação . sr.(a) Reginaldo Cavalcante Domingos. no uso das atribuições legais. 
conforme a legislação vigente (Lei 8666193 e Lei 10.520102), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica 
das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico ir' 2019.04. 12.2-PE. cujo 
objeto trata da aquisição Aquisição de Brinquedos pedagógicos para atendimento das ações do PAR Plano de Ações Articuladas de 
acordo com o Termo de Compromisso n201406296 FNDEMEC, destinado ao Centro de Educação Infantil ProinMncia Cannem Lúcia 
da Silva do Município de HOnZOOICCE Exclusivo MEEPP, conforme especificações contidas no Termo de Referencia.. 

RESULTADO: 

Lote 4: Pia de Cozinha MDE Descrição: o móvel sai composto de bancada gabinete com duas penas de abrir e fechar com tampo de 
MDF ISmm com pia embutida confeccionada em plástico resistente; annario superior com portas abrir e fechar. Na parte superior 

deverá conter o reservatório de água com capacidade d. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

fl Empresa: Rejane Comercio de Produtos Pedagógicos Lida. 

CNN: 01.763.21010001-02. 

Valor Global: 828.25. 
Marta Valor Unitário Quantidade 

p.. & Cozaiba MOF Dc,cnçao: o móvel será composto de banadagaNnete 
coa duas portas de abre e fechar c' lanço de MDF 2 Snvn com pia 
enibonda confcccia,ada cm pI4~ tantas., anSno wperiot com penas 165.650000 5.00 
abrir e fechar Na pare svpaiN dnerá coeler o taenatóeio de água com 
capac.dakd 

Lote 6: Conjunto de Caminhão tipo cegonha plástico: Descrição: caminhão plástico dotado de canocena para acondicionar no mínimo 
3 e no máximo 4 carros, de cores difcrenies, que deverão vir inclusos. A carrocena deverá conter até 8 rodas, O tamanho das peças do 

caminhão deverá ser grande. Medidas aproxi. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: Rejane Comercio de Produtos Pedagógicos Ltda. 

CNPJ: 01363.21010001-02. 

Valorülobal: 135.00. 
Produto'S.nlç. Murta 1 	Valor Unitário Quantidade 

1 CeajaMo de Caminhio tipo cegonha piki taco: Dc,criçloc caminhão piáaico 
1 dosado de anoccna Para acondac,v,w no manamo 3 ei» máximo 4 cano., & 

67 
cores diferentes. qc devevio vw .nciutos A eatocaia devevi wda até 8 

[4n O iatmnho das peças tio caminhão de'vvvá ia çS. Medidas som 

Lote 8: Fogão MDF: Descrição: Fogão confeccionado cm ME» espessura de 1 5mm laminado. O tampo com suporte de panelas 
deverão ser confeccionados em madeira/MDF cm relevo c a tampa do Corno deve possuir visor inquebrável e transparente, com 

mecanismo para ser abenaflechada com sistema reforçado nas dobradiç. 

Participação licitanle - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: Rejane Comercio de Produtos Pedagógicos Lida. 

CNPJ: 01363.21010001-02. 

Valor Global: 671.10. 
Prsd.I&StnIço Marca 1 	Valor Unitário Quantidade 

Fogão ML»: flestflo: Fogão confeccionado cri MDF espesna de tini,. 
laminado O tsmço com açoite de pane las deverão ser confeccionados em 
m.deir,MDF em rcle'voaa twç. do forno deve possui isor anqucbrav.l e 134..`0000 5.00 
Inasçcazcntc, com mecanismo pare aer abens'kchida com sistema reforçado 
fia dObIi4IÇ 

Lote 9: Conjunto Fantoche Família Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 em altura (Mamãe. Papai. 
Menino, Menina, Vovó, Vovó), confeccionados em tecido 100 0% acrílico e antialérgico e espuma flexível: cabelos de lã 100°!* acrilica 

e antialórgica e bem costurados na cabeça. Acabamento:. 

Participação licitante - Parlieipaçào Exclusiva ME/EPP/COOP 

n 
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Empresa: Rejanc Comercio de Produtos Pedagógicos Lida. 

CNN: 01.763.210/000l-02. 

Valor Global: 50.46 - 	
- 	Prodnto.Serviç. 1 	Marca Valor Unitário 1 	Quantidade 

Conjunto Fantoche Familia Negra: Descrição. conjunto de 6 fantoche, com 
aproximadamente 30 cn sitia. (Majnic. Papai. Menino. Menina. Vovó. 
Vovô), confeccionados cm tecido Ir acrilico e .iibakfgico e espwna 50.460000 1.00 
flexivel: cabelo, de lá 100% acrilica e aatiakrgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento 

Lote lO: Conjunto de Boneco Menino Negro Vinil Descrição: boneco negro em vinil, com membros articulados. A cabeça conterá 

olhos móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser implantado em nylon e o corpo apresentará genitália masculina. 

Deverá acompanhar macacão em algodão costurado com possib. 

Participação Licitante- Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: Rejane Comercio de Produtos Pedagógicos Lida. 

CNPJ: 01.763.210/0001 -02. 

Valor Global: 299.67. 
Prsd.toIS.niç. 1 	Marca 1 	Valor Unitário 1 	Quantidade 

Conjunto de Boneco Menino Negro Vinil Dcscnçào boneco negro em viroU, 
cwi membro, trucidados A cabeça conieri olhos móveis que abre e fecha, o 
cabelo encaracolado deverá 'a implantado em n>lo.i e o capo apresentará 299.670000 1.00 
genitália masculino. Deverá acompanhar macacão em algodSo costurado com 
posaib 

Lote 12: Conjunto de Bolas com Guizo-Borracha: Descrição: bola de borracha com circunferência de 38cm e peso 150 gramas com 

guizo. Quantidade: 05 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.. 

Participação Licitante - Parlicipaçáo Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: Rcjane Comercio de Produtos Pedagógicos Lida. 

CNN: 01.763.21010001-02. 

Valor Global: 172.50. 
Produto/Serviço 1 	Marca Vaiar LaIIÍTIO Quantidade 

Conjunto de Botas com Gwzc-Bonacba: Daciçio: bola de borracha com 
cinunfetncia de 35cm e peso 150 gramas cota gww. Quantidade: 05 86.250000 2.00 
unidades Ohscrvsç4o: A, bolas deverão ser entregues vatias. 

Lote 13: Conjunto de Boneca Menina Negra: Vinil - Descrição: boneca negra em vinil com membros articulados. A cabeça conterá 

olhos móveis que abrem e fecham, o cabelo encaracolado deverá ser implantado em nylon e o corpo apresentará genitália feminina. 

rira) 

 

Deverá acompanhar vestido confeccionado em algodão com p. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: Rcjane Comercio de Produtos Pedagógicos Lida. 

CNPJ: 01.763.210/0001-02. 

Valor Global: 291.60. 
Produto/Servtço 1 	Marca Valor (aliás 1 	Quaattdade 

Conjunto de Boneca Menina Negra: Vinil- Descriçio: boneca negra sim vinil 
comi membros anicolado,. A cabeça comerá olhos môvei, que abtan e 
fecham, o cabelo encaracolado de'-aã ser implantado em nylon e o corpo 291600000 1.00 
aprc,cntat* gcnittlia feminina. Devera .coetpanitn vetado confeccioa.do 
algotMo com p 

Lote 14: Conjunto de Bolas Borracha - Descrição: bola de borracha com circunferência de 38cm e peso 150 gramas. Quantidade: lO 

unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.. 

Participação licitante - Participação Exclusiva MFJEPP/COOP 

Empresa: Rcjanc Comercio de Produtos Pedagógicos Lida. 

CNN: 01763.21010001-02. 

Valor Global: 171,00. 
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ProdatoiServlçe Marc. Valor UsUário 

Conjimio de Bolas Borracha - I)cwiçiu bola de borrach, com cirewiícrincia 
deiS cm e peso 150 grata.. Qu.nfldade lO unidades Ob.cnaclo: As bolas 85,500000 2,00 
deveria ia cnnx..cs vniaa 

Lote 15: Conjunto de Boneca Bebé Branca Vinil: Descrição: 01 boneca bebé branca com cabeça e membros, produzidos em vinil, 

atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta acrílica. Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico, com 

possibilidade de por e tirar da boneca, e fica para cabeça. 

Participação licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: Rejane Comercio de Produtos Pedagógicos Lida. 

CNPJ: 01.763.21010001-02. 

Valor Global: 341.30 
l'roduto'&nlç. Marc. 1 	Valor Unitário 1 	Quantidade 

Conjunto de Ronca Bebi Branca Vmi Dacncio 01 boneca bebi branca 
com cabeça e membros, produzido, em vinil. .toicoe lavásti. e corpo em 
algodão e enchimento de manta acrilica. Deverá acompanhar unacacao em 341 ,IOO 
algodão aniiaIitico. com  pouib:lidade depure Luar da boneca, ciii. para 

Lote 17: Cavalo de Balanço Madeira: Descrição: cavalo de balanço de madeira maciça tipo pinus dotado de crina e cauda de sisal ou 

pelúcia sintélica antialórgica lixada na madeira Dimensões aproximadas: C80 cmx 1`22cni x A60 cm, altura do assento: min. 30 e 

max. 35cm. Deverá ser entregue desmontado, com iod. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME.tPP'COOP 

Empresa. Rejane Comercio de Produtos Pedagógicos Ltda. 

CNPJ: 01.763.21010001-02. 

Valor Global: 1.090.00. 
- 	Produto,Nenlço Marc. Valor Usuário Quantidade 

Cavalo de Balanço Madeira Descrição cavalo & balanço de madeira maciça 
l:po puxas dotado de crias e cauda & sisal ota pelúcia a,ntttca antialirgira 
fixada na madeira Dimeruõca aproximadas: C50 em 	1r22cnx A60 em. 1O9.00 10,00 
altura do aucnlo: mio. 30 e mas. 35cm. Dever* ser entregue desmontado. 
com tod 

Lote 21: Conjunto de Caminhão Tipo Caçamba Plástico: Descrição: caminhão dotado de caçamba para acondicionar objetos, com até 

6 rodas livres. A caçamba deverá ser articulada, sendo movimentada por meio de uma manivela que girará uma engrenagem para 

movimentá-la para que seu conteúdo caia pela abertura posi. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

fl Empresa: Rejane Comercio de Produtos Pedagógicos Ltda. 

CNPJ: 01.763.210/0001-02. 

Vnlnr (lInh,l R4 OR 

r --- 	produNen1ço Marc. 1 	Valor Quantidade - 
Conjunto de raminhio Tipo Caçamba Plástico: Dacnçio: camunhio dotado 
de CaçaITiha pais actXidicKmar obicios. com  até 6 redas livres. A caçamba 
destra ser articulada. sendo movune,*ada 	meio de urna manuela que 42.490000 2.00 

girara uma engrenagem para rro',mcnth-la pan que nu ~~Cata pela 
abertura poil 

Lote 22: Conjunto de Caminhão Tipo Bombeiro Plástico: Descrição: um caminhão de bombeiro, em plástico, com até 6 rodas, dotado 

de mecanismo dc lançar água; escada com giro de 180 graus e regulagem de altura. Deverá conter tanque de abastecimento e cabine 

com portas laterais flexiveis. Dimensões: aproximada. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP 

Empresa: Rejane Comercio de Produtos Pedagógicos Ltda. 

CNPJ: 01.763.21010001-02. 

Valor Global: 117.90 Valor - - --- 	Prodct.Seniça 	 1 	Marca Valor tIO i 	0585~ 

Conjunio de Caminhão tipo Bombeiro Plástico- Ocacriçio. um caminhão de 
bombeiro, em plástico, com até 6 roda, dotado de mecanismo de lançar âx" 	1  58.950000 2.00 

- 

n 



Empresa: Rejane Comercio de Produtos Pedagógicos Ltda. 

CNN: 01.763.21010001-02. 

fl Valor Global: 149.98. 
Produto/Serviço Marca 1 	Valor Unitário 1 	Quantidade 

Conjunto de Jogo 1h Peças Sopradas Para Encaixe Plástico; Dncriçáo: juçu 
cm polictileno soprado fo.m&t o wv 50 peças coloridas em fnw de estrela. 
;om seus panas em forma de bolas que se encaixam umas nu outras. As 74.990000 2.00 

peças devem medir II cai de unia extremidade a outra. Embalagem; sacola dc 
PIA. 

4TN\\  

LAGIMA 

escada com giro & IRO graus e regulagem de altura. Deverá conter tanque de 

Lote 26: Conjunto de Máquina Fotognkflca Plástico: Descrição; máquina cm material plástico. Com  flash e sons reais de tirar roto. 

Possui 3 boiões com frases em português: "Olha o passarinho', "Diga X" e "Vamos tirar uma foto". Lentes giratórias com som 

divertido. Espaço para colocar a foto da criança. ldad. 

Participação licitante - Participação Exclusiva MEIEPP/COOP 

Empresa: Rejane Comercio de Produtos Pedagógicos Ltda. 

CNPJ: 01.763.210/0001-02. 

Valor Global: 107.80. 
Prodct&Senlço Marca i 	Valor Unitário Quantidade 

Conjunto de Máquina Fotcgrflca Plástico: Descrição: máquina cm material 
plialico. Com  flash e sons reais de tirar foto Possui 3 botões can, frases cm 53.9 00000 
ponugvéa; 011a o paswmho". 'Diga X' e 'Vim.» tira, urna f~' Lente,  -. 
vra$An.s cai, som divertido hsp.ço para colocar a foto da cnança tdad 

Lote 28: Conjunto de Boneca Bebê Negra Vinil Descrição: boneca bebê negra com cabeça e membros, produzidos em vinil. atóxico e 

n lavável e corpo em algodão e enchimento de manta acrílica. Deverá acompanhar fl.aç.Sn  em algodão antialêrgico, com possibilidade 

de por e tirar da boneca, e fita para cabeça em pItas. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva MEIEPP/COOP 

Empresa: Rejane Comercio de Produtos Pedagógicos Ltda. 

CNPJ: Ol.763.210/000l-02. 

Valor Global: 349.00 
Prod.tWSer.lç. Masca 1 	Valor Unitário 1 	Q.antldade 

Conjunto de Boneca Bebã Negra Vsl Descriçio banca bebi Teça c~ 
cabeça e membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável e corJo em algodão 
e enchimento de funis acrilica. De'erá acompanhar matado eia algodão 349.000000 1.00 

anuat&guco, com possibilidade depor e tirar da honeca, e fita para cabeça cm 
pitas 

Lote 30: Conjunto de Jogo De Peças Sopradas Para Encaixe Plástico: Descrição: jogo em policlilcno soprado formado por 50 peças 

coloridas em formato de estrelas com seis pontas enri forma de bolas que se encaixam umas nas outras. As peças devem medir li cm 

de uma extremidade a outra. Embalagem: sacola de plás. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPPICOOP 

Lote 33: Conjunto de Boneco Menino Branco Vinil: Descrição: boneco branco em vinil, com membros articulados. A cabeça conterá 
olhos móveis que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon, e  corpo apresentará genitália masculina. Deverá 

acompanhar macacão cm algodão costurado com possibilida. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva MEJEPP!COOP 

Empresa: Rejane Comercio de Produtos Pedagógicos Ltda. 

CNPJ: 01.763.210/0001-02. 

Vi..lnr C,lnhal' 1 IRAÓ - 
-------------ftoduto/Seniç. Marca Valor Ua   Quandd.d. 

Conjunto de Boneco Menino Branco Viril: Descnçio boneco branco em 
vinil. com  membro. articulado.. A cabeça conterá olhe. móicis que abrem 
fecham e o cabelo deverá ser wtçtaniado em n1on. co capo a1wncniará 318.000000 3.00 

gennktma mascvlina Deverá acompanhar rnacaclo cm algodão costurado com 
poasibilida — 
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Lote 34: Tacto de Fantoche Madeira: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em madeira maciça lixada, sem 

rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, com 3vnm de espessura, ilustradas com serigrafia. O painel frontal 

deve medir aproximadamente 79cm de largura x. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva MEJEPP/COOl' 

Empresa: Rejanc Comercio de Produtos Pedagógicos Lida. 

CNN: 01.763.21010001-02. 

Valor Global: 72,53. 
ProducoiSeniço 1 	Marca 1 	Valor Unitário 1 	Quantidade 

Teatro de E,niochc Madcn: Dcsriçk uni taro para boneco, de fantoche. 
com esunutua em madera maciça tnada. vem rebartas 0U panes pontiagudas. 

 
Paredes frontal e laterais em MDF, com imm de espessura. ilustradas com 
scnyslh. O painel frontal deve medir ap.oximad.n,enic 79 cm de largura 

Lote 35: Conjunto de Boneca Menina Branca Vinil: Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e membros, produzidos em vinil, 
atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta acrilica. Deverá acompanhar macacão em algodão antialórgico. com  

possibilidade depor e tirar da boneca, e (lia para cabeç. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva MEIEPP/COOP 

Empresa: Rejane Comercio de Produtos Pedagógicos Lida. 

CNN: 01.763.21010001-02. 

Valor Global: 310.00 
- 	Prodola'Seniço 	 Marc. Valor Lnliárlo Quantidade 

Cwij-ãnto de Boneca Menina Branca Vinil- Detendo 01 boneca beba branca 
com cabeça e maiS,».. peoduzid.is co, vinit, atoxico e iav.nI. e c&po ciii 

algesia, e cnchiuncnto de manta aciltiça. Deverá acompanhar macacão cii, 310.000000 1.00 

algodão aautalérako. com  pcssibthdade de por e tirar da boneca, e fila par. 
cabcç 

Lote 41: Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo Plástico: Descrição: um caminhão de plástico dotado de até 6 rodas livres, botões de 

movimentação, encaixe para cesto de lixo c caçamba móvel. O tamanho das peças do caminhão deverá ser grande. Medidas 

aproximadas: 50 x 22 x 22cm Embalagem: caixa de papelão.. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva MEIEPP/COOP 

Empresa: Rejam Comercio de Produtos Pedagógicos Lida. 

CMI'): 01.763.21010001-02. 

Valor Global: 563.60, 
Praduto.Seniço Marca 1 	Valor Unitário 1 	Quantidade 

Conjunto de Caxyu&go Coleto, de Luto Plàstico Deacnção um canünMo de 
plástico dotado dc alt 6 rodas ti.rn, b.46c5 de nwv:mcntaçlo. cacane pan 
cesto de lixo e eiçamba rwvel. O tamanho das peças du camÀnhão sienta ser 2141 .Mh000 2.00 

grande. Medidasaproximada: SOx 22 x 22cm Embalagem: caixa de 
p.peláo. 

Lote 42: Conjunto Fantoche Família Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30cm altura (Mamãe, Papai. 

Menino, Menina, Vovó, Vovô); Matéria-prima: fantoches confeccionados em tecido 100% acrílico e antialêrgico e espuma flexivel: 

cabelos de lã 100% acrílica, antialirgica e bem costurad. 

Participação Licitante - Participação Exclusiva MEIEPP/COOP 

Empresa: Rejam Comercio de Produtos Pedagógicos Lida. 

CNPJ: 01.763.21010001-02. 

Valor Global! 6690 

- Produlo/Servie. Marca 1 	Valor tJnitérlo 1 	 Quantidade 

Caijsmlo Fantoche Família Bana -  Dcsa,çio conjsmto & 6 fwcochcs cai, 
ap.oximadamcnie 30 em attws (Mastsic. Papai. Menino. Menina. \o.Õ. 

Vovó): Maikna'pnma- ftnmochca coarcccior.ados cm tecido 100`. acrtl,co c 6h.900 1(X) 

antialérgico e espuma t1exlel. cabelo. de IS 100% acritica, antiai*rguca e bem 
coslurad 

L4 
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Lote 43: Geladeira MDE Descrição: geladeira confeccionada MDF espessura de 15mm laminado, com duas portas (frcezcr e 
geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de segurança. Na parte interna deverá haver duas prateleiras em 

MDF e uma gaveta em MDF para verduras, além de uma poria. 

Participação licitante - Participação Exclusiva MEJEPP1COOP 

Empresa: Rejane Comercio de Produtos Pedagógicos Ltda. 

CNPJ: 01.763.210/0001-02. 

Valor Global: 647.75. 
Pr.d.iod&niç. 1 	Marc, 1 	Valor USIÓS Quantidade 

Caiada.. MOE Dcscnflo: jeladeira conFeccionada MOE espessura de 1 5nim 
laminado, com duas ponas (frveier e geladeira) e mecanismo de abrir e Fechar 

129 S5 
nas duas punas con internada .cpzança Na pana nenta de'-crá hntr duas 
gnielein. em MDI' e ç'ma tiava, em MI)F para veiduras. além de uma porta 

HORIZONTE, 28 de junho de 2019 

ASSINATURA 	1 

fl 


