
ATA DE REGISTRO DE 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 

PREGÃO PRESENCIAL N° 04

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0

 
O MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI, localizado na Praça Paulino Granzotto, 20, Centro, neste 

Município, através do Prefeito Municipal, Senhor João Cidinei da Silva, portador da Cédula de 

Identidade nº 2.706.583-9 SSP/SC e inscrito no CPF

Lei n°. 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decretos Municipais 1850/07 e 2427/2017, das demais 

normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Presencial para Registro de Preços nº. 

competente, RESOLVE registrar os preços da empresa 

CNPJ-MF sob o nº 00.676.629/0001

STEFFEN,  portador  da Cédula de Identidade nº 

604.089.289-72 , para o fornecimento dos materiais e serviços  descriminados nesta Ata, 

referentes ao objeto do Pregão Presencial supracitado

descriminados nesta Ata, referentes ao objeto do Pregão Pr

 

A empresa com preços registrados passará a ser denominada 

DE REGISTRO DE PREÇOS

 

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades

 

1.1. A presente Ata tem por objeto assegurar o 

fornecimento dos materiais abaixo descritos, constantes da proposta comercial da 

Detentora desta Ata: 
Item Quantid

ade 

Unid. 

1 6,00  UN KIT IMAGEM EDUCAÇÃO Formado por 3 jogos: 

Sendo o primeiro: JOGO EDUCATIVO DE DOMINO 

DE FRUTAS 

18 cm x 10 cm 4 cm, confeccionado em bagum e 

costurado, com aplicação Digital de fotos de frutas, 

com recheio em espuma maciça na densidade 20. 

Com bolsa em plástico SUPERFLEX 20 mm, com 

fechamento em zíper e com alça pa

certificado do INMETRO Segundo:JOGO 

EDUCATIVO DE DOMINO DE VEGETAIS Composto 

por 28 peças no tamanho de 18 cm x 10 cm 4 cm, 

confeccionado em bagum e costurado, com aplicação 

Digital de fotos de vegetais, com recheio em espuma 

maciça na dens

SUPERFLEX 20 mm, com fechamento em zíper e 

com alça para guardar. Com certificado do 

INMETRO. Terceiro: JOGO EDUCATIVO DE 

MEMORIA DE BICHOS Composto por 20 peças no 

tamanho de 16 cm x 16 cm 02 cm, confeccionado em 

bagum e costurado, com aplicação. Digital de fotos 

de bichos, com recheio em espuma maciça na 

densidade 20. Com bolsa em plástico SUPERFLEX 

20 mm, com fechamento em zíper e com alça para 

guardar. Com certificado do INMETRO. 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2017 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 051/2017 

044/2017 

Nº 033/2017 

O MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI, localizado na Praça Paulino Granzotto, 20, Centro, neste 

Município, através do Prefeito Municipal, Senhor João Cidinei da Silva, portador da Cédula de 

9 SSP/SC e inscrito no CPF-MF sob n°. 827.958.519-20, nos termos da 

Lei n°. 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decretos Municipais 1850/07 e 2427/2017, das demais 

normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Presencial para Registro de Preços nº. 041/2017, e da homologação pela autoridade 

competente, RESOLVE registrar os preços da empresa WALDEMIRO STEFFEN - ME, inscrita no 

629/0001-56, representada  neste  ato pelo Sr. W

,  portador  da Cédula de Identidade nº 2053542 e inscrito no CPF-MF sob o nº 

, para o fornecimento dos materiais e serviços  descriminados nesta Ata, 

referentes ao objeto do Pregão Presencial supracitado, para o fornecimento dos

descriminados nesta Ata, referentes ao objeto do Pregão Presencial supracitado.

A empresa com preços registrados passará a ser denominada DETENTORA DA ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS após a assinatura desta. 

Do objeto, Preços e Quantidades. 

1.1. A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso, para possível 

fornecimento dos materiais abaixo descritos, constantes da proposta comercial da 

Especificação Marca Preço Unit.

KIT IMAGEM EDUCAÇÃO Formado por 3 jogos: 

Sendo o primeiro: JOGO EDUCATIVO DE DOMINO 

DE FRUTAS Composto por 28 peças no tamanho de 

18 cm x 10 cm 4 cm, confeccionado em bagum e 

costurado, com aplicação Digital de fotos de frutas, 

com recheio em espuma maciça na densidade 20. 

Com bolsa em plástico SUPERFLEX 20 mm, com 

fechamento em zíper e com alça para guardar. Com 

certificado do INMETRO Segundo:JOGO 

EDUCATIVO DE DOMINO DE VEGETAIS Composto 

por 28 peças no tamanho de 18 cm x 10 cm 4 cm, 

confeccionado em bagum e costurado, com aplicação 

Digital de fotos de vegetais, com recheio em espuma 

maciça na densidade 20. Com bolsa em plástico 

SUPERFLEX 20 mm, com fechamento em zíper e 

com alça para guardar. Com certificado do 

INMETRO. Terceiro: JOGO EDUCATIVO DE 

MEMORIA DE BICHOS Composto por 20 peças no 

tamanho de 16 cm x 16 cm 02 cm, confeccionado em 

sturado, com aplicação. Digital de fotos 

de bichos, com recheio em espuma maciça na 

densidade 20. Com bolsa em plástico SUPERFLEX 

20 mm, com fechamento em zíper e com alça para 

guardar. Com certificado do INMETRO.  

LDM 

BRINQUED

OS 

525,768

 

O MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI, localizado na Praça Paulino Granzotto, 20, Centro, neste 

Município, através do Prefeito Municipal, Senhor João Cidinei da Silva, portador da Cédula de 

20, nos termos da 

Lei n°. 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decretos Municipais 1850/07 e 2427/2017, das demais 

normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 

ão pela autoridade 

, inscrita no 

WALDEMIRO 

MF sob o nº 

, para o fornecimento dos materiais e serviços  descriminados nesta Ata, 

dos materiais 

esencial supracitado. 

DETENTORA DA ATA 

compromisso, para possível 

fornecimento dos materiais abaixo descritos, constantes da proposta comercial da 

Preço Unit. Preço 

Total 

525,7683 3.154,61  



2 7,00  UN BLOCOS LÓGICOS: Composto por 48 peças, sendo 

12 triângulos nas cores vermelha, amarela e azul, 12 

quadrados nas cores vermelha, amarela e azul, 12 

retângulos nas cores vermelha, amarela e azul, 12 

círculos. Sendo todas as peças em espu

costuradas e confeccionadas em bagum. Com bolsa 

plástico 0,20 e alça mais zíper.Segue abaixo as 

discrições das peças do jogo:Triângulos:19 X 16 X 04 

TRIANGULO densidade 1819 X 16 X 02 

TRIANGULO densidade 2010 X 10 X 04 

TRIANGULO densidade 1810 X

TRIANGULO densidade 20Quadrados:15 X 15 X 04 

densidade 1815 X15 X 02 densidade 2008 X 08 X 04 

densidade 1808 X08 X 02 densidade 20Retângulo:20 

X 15 X 04 densidade 1820 X 15 X 02 densidade 2010 

X 06 X 04 densidade 1810 X 06 X 02 densidade 

20Círculos:15 X 15 X 04 EM FORMA DE CIRCULO 

densidade 1815 X 15 X 02 EM FORMA DE CIRCULO 

densidade 2008 X 08 X 04 EM FORMA DE CIRCULO 

densidade 1808 X 08 X 02 EM FORMA DE CIRCULO 

densidade 20Com certificado do INMETRO.

3 6,00  UN DOMINO DE CORES : Domino 28 peças medindo 17 

cm x 9 cm x 4 cm, confeccionado em bagum, em 

diversas cores e recheio de espuma maciça 

densidade 18,com bolsa em plástico 0,20 e alça mais 

zíper. Certificado do INMETRO.

4 6,00  UN BLOCOS DE FORMAS GEOMÉTRICAS: Composto 

por 12 blocos coloridos em espuma revestidos em 

bagum nas medidas 2 peças 44 cm x 19 cm x 5 cm, 

2peças 44 cm x 19 cm x 19 cm, 6 peças 19 cm x 14 

cm x 14 cm e 2 peças 19 cm x 11 cm todas 

costuradas. Com certificado do 

5 8,00  UN DOMINO GIGANTE:Domino de 17 cm x 9 cm x 4 cm, 

todo costurado, confeccionado em bagum com 

serigrafia de pontos e recheio de espuma maciça 

densidade 20,com bolsa para guardar. Com 

certificado do INMETRO.

6 6,00  UN JOGO DA JOANINHA: Tabuleiro confeccionado em 

bagum, medindo 120 cm de largura x 120 de 

comprimento com aplicações de joaninhas de 55 cm 

de comprimento x 30cm de largura, acompanha 01 

dado de tamanho 15cm x 15cm x 15cm na densidade 

18 e 05 joaninhas de 55

de largura com recheio de isomanta com 4 mm de 

espessura confeccionado em bagum. . Com bolsa em 

bagum e alça para guardar. Com certificado do 

INMETRO. 
7 5,00  UN JOGO DA TARTARUGA: Composto por um tapete 

confeccionado em bagum medindo 70 cm de largura 

por 2mt de comprimento com aplicações costuradas 

em formato de números com recheio em isomanta de 

espessura de 4mm, acompanha um dado costurado 

de pontos de 1 à 6 no 

10 cm na densidade 18 e 3 tartarugas costuradas no 

tamanho de 25 cm X 25 cm. Com bolsa em bagum 

costuradas e com alça para guardar . Com certificado 

do INMETRO.

8 8,00  UN DADOS DE ALFABETO: Conjunto com 6 dados 

serigrafados com 10cm x 10cm x 10cm de espuma. 

Todos os dados costurados e recobertos por bagum, 

contendo 36 letras. Contendo uma bolsa plástico 0,20 

e alça mais zíper. Com certificado do INMETRO.

9 6,00  UN JOGO DE CONTATOS: Tapete de contato medindo 

2mt x 2 mt em formato circular com aplicações 

costuradas em formas geométricas nos modelos de 

triangulo, quadrado, estrela, circulo, retângulo e 
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BLOCOS LÓGICOS: Composto por 48 peças, sendo 

12 triângulos nas cores vermelha, amarela e azul, 12 

quadrados nas cores vermelha, amarela e azul, 12 

retângulos nas cores vermelha, amarela e azul, 12 

círculos. Sendo todas as peças em espuma maciça, 

costuradas e confeccionadas em bagum. Com bolsa 

plástico 0,20 e alça mais zíper.Segue abaixo as 

discrições das peças do jogo:Triângulos:19 X 16 X 04 

TRIANGULO densidade 1819 X 16 X 02 

TRIANGULO densidade 2010 X 10 X 04 

TRIANGULO densidade 1810 X 10 X 02 

TRIANGULO densidade 20Quadrados:15 X 15 X 04 

densidade 1815 X15 X 02 densidade 2008 X 08 X 04 

densidade 1808 X08 X 02 densidade 20Retângulo:20 

X 15 X 04 densidade 1820 X 15 X 02 densidade 2010 

X 06 X 04 densidade 1810 X 06 X 02 densidade 

s:15 X 15 X 04 EM FORMA DE CIRCULO 

densidade 1815 X 15 X 02 EM FORMA DE CIRCULO 

densidade 2008 X 08 X 04 EM FORMA DE CIRCULO 

densidade 1808 X 08 X 02 EM FORMA DE CIRCULO 

densidade 20Com certificado do INMETRO. 

BRINQUED

OS 
170,282

DOMINO DE CORES : Domino 28 peças medindo 17 

cm x 9 cm x 4 cm, confeccionado em bagum, em 

diversas cores e recheio de espuma maciça 

densidade 18,com bolsa em plástico 0,20 e alça mais 

zíper. Certificado do INMETRO. 

BRINQUED

OS 
130,784

BLOCOS DE FORMAS GEOMÉTRICAS: Composto 

por 12 blocos coloridos em espuma revestidos em 

bagum nas medidas 2 peças 44 cm x 19 cm x 5 cm, 

2peças 44 cm x 19 cm x 19 cm, 6 peças 19 cm x 14 

cm x 14 cm e 2 peças 19 cm x 11 cm todas 

costuradas. Com certificado do INMETRO. 

BRINQUED

OS 
215,047

DOMINO GIGANTE:Domino de 17 cm x 9 cm x 4 cm, 

todo costurado, confeccionado em bagum com 

serigrafia de pontos e recheio de espuma maciça 

densidade 20,com bolsa para guardar. Com 

certificado do INMETRO. 

BRINQUED

OS 
193,104

JOGO DA JOANINHA: Tabuleiro confeccionado em 

bagum, medindo 120 cm de largura x 120 de 

comprimento com aplicações de joaninhas de 55 cm 

de comprimento x 30cm de largura, acompanha 01 

dado de tamanho 15cm x 15cm x 15cm na densidade 

18 e 05 joaninhas de 55 cm de comprimento x 30cm 

de largura com recheio de isomanta com 4 mm de 

espessura confeccionado em bagum. . Com bolsa em 

bagum e alça para guardar. Com certificado do 

BRINQUED

OS 
165,894

JOGO DA TARTARUGA: Composto por um tapete 

confeccionado em bagum medindo 70 cm de largura 

por 2mt de comprimento com aplicações costuradas 

em formato de números com recheio em isomanta de 

espessura de 4mm, acompanha um dado costurado 

de pontos de 1 à 6 no tamanho de 10 cm x 10 cm x 

10 cm na densidade 18 e 3 tartarugas costuradas no 

tamanho de 25 cm X 25 cm. Com bolsa em bagum 

costuradas e com alça para guardar . Com certificado 

do INMETRO. 

BRINQUED

OS 
172,038

DADOS DE ALFABETO: Conjunto com 6 dados 

serigrafados com 10cm x 10cm x 10cm de espuma. 

Todos os dados costurados e recobertos por bagum, 

contendo 36 letras. Contendo uma bolsa plástico 0,20 

e alça mais zíper. Com certificado do INMETRO. 

BRINQUED

OS 
74,608

JOGO DE CONTATOS: Tapete de contato medindo 

2mt x 2 mt em formato circular com aplicações 

costuradas em formas geométricas nos modelos de 

triangulo, quadrado, estrela, circulo, retângulo e 

BRINQUED

OS 
288,778

 
170,2828 1.191,98  

130,7842 784,71  

215,0478 1.290,29  

193,1042 1.544,83  

165,894  995,36  

172,0383 860,19  

74,6084 596,87  

288,7785 1.732,67  



pentágono e 3 dados de 15 cm x 15 cm x 15 cm na 

densidade 18 com ap

e alça para guardar . Com certificado do INMETRO

10 8,00  UN DADOS DE NÚMEROS E SINAIS: Conjunto com 06 

dados serigrafados com 10 cm X 10 cm X 10 cm de 

espuma recobertos com bagum contendo números e 

sinais. Com bolsa plástico 0,20 e alça mais zíper. 

Com certificado do INMETRO.

11 6,00  UN TIRO AO ALVO : Tapete medindo 170 cm x 140 cm 

confeccionado em piquiri espelhado podendo jogar 

dos dois lados, sendo um lado um alvo gigante no 

tamanho de 75 cm de diâmetro em veucro costurado 

e o outro lado números de 1 a 9 em veucro 

costurado, com ilhoses para poder fixar o jogo, com 5 

peças brancas e 5 pretas. Com bolsa em bagum com 

alça para guardar . Com certificado do INMETRO.

12 2,00  UN DADOS DE AVIAMENTOS: 02 dados em espuma 

maciça densidade 20, medindo 15 cm x 15 cm x 15 

cm revestido em bagum com 08 atividades. Com 

embalagem. Com certificado do INMETRO.

13 6,00  UN JOGO DA MEMÓRIA CORES E FORMASContendo 

12 peças, com seis cores e seis formas diferentes 

medindo 25 cm x 25 cm x 4 cm em espuma revestido 

em bagum,com bolsa para guardar. Com certificado 

do INMETRO.

14 6,00  UN QUEBRA CABEÇA DE MÓDULOS : Composto por 4 

módulos sendo um em forma de jacaré, um em forma 

de cachorro, um em forma robô e outro em forma de 

caminhão. Todos com veucro podendo formar 

diversos personagens diferentes. Contendo um total 

de 29 peças sendo toda

plástico SUPERFLEX 20 mm, com fechamento em 

zíper e alça para guardar. Com certificado do 

INMETRO.  

 

Cláusula Segunda – Da validade da Ata

 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a 

data de assinatura. 

 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Anita 

Garibaldi não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, 

facultando-se lhe a realização de licitação específica para a

assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade 

de condições. 

 

2.3. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses devidamente comprovadas, de ocor

do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

 

2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 

da Lei 8.666/93. 

 

Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro
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pentágono e 3 dados de 15 cm x 15 cm x 15 cm na 

densidade 18 com aplicações. Com bolsa em bagum 

e alça para guardar . Com certificado do INMETRO 
DADOS DE NÚMEROS E SINAIS: Conjunto com 06 

dados serigrafados com 10 cm X 10 cm X 10 cm de 

espuma recobertos com bagum contendo números e 

sinais. Com bolsa plástico 0,20 e alça mais zíper. 

Com certificado do INMETRO. 

BRINQUED

OS 
74,608

TIRO AO ALVO : Tapete medindo 170 cm x 140 cm 

confeccionado em piquiri espelhado podendo jogar 

dos dois lados, sendo um lado um alvo gigante no 

tamanho de 75 cm de diâmetro em veucro costurado 

e o outro lado números de 1 a 9 em veucro 

ado, com ilhoses para poder fixar o jogo, com 5 

peças brancas e 5 pretas. Com bolsa em bagum com 

alça para guardar . Com certificado do INMETRO. 

BRINQUED

OS 
288,778

DADOS DE AVIAMENTOS: 02 dados em espuma 

maciça densidade 20, medindo 15 cm x 15 cm x 15 

cm revestido em bagum com 08 atividades. Com 

embalagem. Com certificado do INMETRO. 

BRINQUED

OSBRINQ

UEDOS 

74,608

JOGO DA MEMÓRIA CORES E FORMASContendo 

12 peças, com seis cores e seis formas diferentes 

medindo 25 cm x 25 cm x 4 cm em espuma revestido 

em bagum,com bolsa para guardar. Com certificado 

do INMETRO. 

BRINQUED

OS 
157,116

QUEBRA CABEÇA DE MÓDULOS : Composto por 4 

módulos sendo um em forma de jacaré, um em forma 

de cachorro, um em forma robô e outro em forma de 

caminhão. Todos com veucro podendo formar 

diversos personagens diferentes. Contendo um total 

de 29 peças sendo todas costuradas. Com bolsa em 

plástico SUPERFLEX 20 mm, com fechamento em 

zíper e alça para guardar. Com certificado do 

BRINQUED

OS 
187,837

Tota

Da validade da Ata 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Anita 

Garibaldi não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, 

se lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 

assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade 

2.3. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” 

do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 

Das disposições finais e do foro 

 

74,6084 596,87  

288,7785 1.732,67  

74,6084 149,22  

157,1166 942,70  

187,8377 1.127,03  

Total 16.700,0

0  

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Anita 

Garibaldi não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, 

aquisição pretendida, sendo 

assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade 

2.3. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

rência de situação prevista na alínea “d” 

do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 



3.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 

Detentora da Ata. 

 

3.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Anita Garibaldi 

questões decorrentes da utilização da 

 

3.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, e 

demais normas aplicáveis. 

WALDEMIRO STEFFEN 

Representante legal 

DETENTORA DA ATA

 

 

Testemunhas: 

 

 

01. 

Nome: Alex Ribeiro Alves 

CPF:093.267.859-98 
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3.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 043/2017 e a proposta da 

3.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Anita Garibaldi - SC para dirimir quaisquer 

questões decorrentes da utilização da presente ata. 

3.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, e 

 

 

Anita Garibaldi, SC, 06 de outubro

 

 

 
ALDEMIRO STEFFEN  

Representante legal  

DETENTORA DA ATA 

JOÃO CIDINEI DA SILVA

Prefeito Municipal

ORGÃO GERENCIADOR

 02.  

 Nome: Eduardo Geremia 

 CPF:696.431.990-53 

 
e a proposta da 

SC para dirimir quaisquer 

3.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, e 

outubro de 2017. 

JOÃO CIDINEI DA SILVA 

Prefeito Municipal 

ORGÃO GERENCIADOR 


