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“ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E DE HABILITAÇÃO DO
PROCESSO Nº 45/2022, DISPENSA Nº. 28/2022 - CONTRATAÇÃO
DIRETA – ART 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021”
No dia vinte e um de junho de dois mil e vinte e dois, as nove horas, no setor de licitações
da Prefeitura Municipal de Albertina/MG, situado à Rua Luiz Opúsculo, nº 290, Centro, na
cidade de Albertina, Estado de Minas Gerais, reuniu-se a Comissão de Contratação
designada pelo senhor Prefeito Municipal através da Portaria nº. 6.049/ de 13/05/2022, tendo
como membros Joelma Aparecida dos Santos, Andressa Opúsculo Tenório e Regiane Mianti
de Lima para análise das propostas e documentos de habilitação encaminhados via e-mail e
protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal, referente a dispensa de licitação
do art.75, inciso II da Lei Federal 14.133/21, DISPENSA nº. 28/2022, que tem como objeto:
Aquisição de kit composto de jogos pedagógicos e fantoches para a Secretaria Municipal de
Educação e de kit composto de fantoches, fantasias, jogo com tema educação em saúde, para
a Secretaria Municipal de Saúde. Obedecendo a data e horário limite estabelecido no edital
para apresentação de propostas e de documentação, verificou-se que a seguinte empresa
apresentou proposta e dumentação para habilitação.
PARTICIPANTE
CPF/CNPJ
FORMA
DE
APRESENTAÇÃO
PRONAI
COMÉRCIO
LIVROS LTDA

DE 10.748.147/0001-18

e-mail

Após verificação e rubrica da proposta apresentada identificou-se que a proposta estava
formatadas de acordo com os requisitos exigidos no edital do Processo nº 45/2022, e abaixo
da média de preços, sendo a proposta classificada. A empresa apresentou a seguinte
proposta: Com valor total de R$ 16.800,00 ( dezesseis mil e oitocentos reais)
ITEM CÓDIGO

1

24445

DESCRIÇÃO

UNID. QTDE

KIT DE FANTOCHES
- MEIO KIT
AMBIENTE.
CONJUNTO
CONTENDO NO MÍNIMO 21
PEÇAS, SENDO: - KIT DE
FANTOCHES - MEIO AMBIENTE.
Conjunto contendo no mínimo 21 peças,
sendo:
1. Fantoche Planeta Terra: Corpo,
pernas e braços confeccionados em
feltro e espuma na cor azul
simbolizando água com detalhes na cor
verde; Camisa em feltro na cor cinza;

1

VALOR VALOR
UNITÁRIO TOTAL

1.760,00

1.760,00
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Boca em pet reciclado revestida de
feltro; Medida aproximada 40x45 cm.
2. Fantoche Floresta: Corpo, pernas e
braços confeccionados em feltro e
espuma na cor verde, marrom e
vermelho; Boca em pet reciclado;
Medida aproximada 38x43 cm.
3. Fantoche Água: Corpo, pernas e
braços confeccionados em feltro e
espuma na cor azul claro com gotas
brancas; Boca em pet reciclado; Medida
aproximada 40x41 cm.
4. Fantoche Sol: Corpo, pernas e braços
confeccionados em feltro e espuma na
cor amarela e laranja; Boca em pet
reciclado; Medida aproximada 37x35
cm.
5. Fantoche Árvore: Corpo e braços
confeccionados em feltro e espuma na
cor marrom e verde; Boca em pet
reciclado; Medida aproximada 38x43
cm.
6.
Fantoche
Pássaro:
Corpo
confeccionado em tecido na cor azul;
Pés e Asas confeccionados em malha e
espuma com detalhes em feltro cores
variadas; Cabeça em pele sintética na
cor laranja com bico em pet reciclado,
feltro e ribana; Medida aproximada
40x45 cm.
7. Fantoche Sapo: Corpo confeccionado
em tecido na cor marrom; Pés e braços
confeccionados em malha e espuma
com detalhes em feltro, boca e língua
nas cores vermelho e branco; Medida
aproximada 30x40cm.
8. Fantoche Homem do Campo: Cabeça
e braços confeccionados em espuma
revestida de malha; Corpo em tecido
com calça, camisa, sapatos e chapéu em
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feltro; Detalhes do cabelo e do bigode
em lã; Boca em pet reciclado; Medida
aproximada 50x37cm.
9. Fantoche Industrial: Cabeça e braços
confeccionados em espuma revestida de
malha; Corpo em tecido com calça,
paletó e gravata; Capacete e sapatos em
feltro; Boca em pet reciclado; Medida
aproximada 50x36cm.
10. Fantoche Boi: Corpo, pés, chifres,
orelhas confeccionados em feltro e
espuma na cor marrom, vermelho,
laranja e branco; Boca em pet reciclado;
Medida aproximada 42x27cm.
11. Fantoche Peixe: Corpo em espuma e
feltro com escamas coloridas em feltro;
Boca em pet reciclado; Medida
aproximada 42x22cm.
12. Fantoche Esquilo: Corpo, cabeça e
rabo em pele sintética na cor marrom
escuro e marrom claro com detalhes
vermelhos; Boca em pet reciclado;
Medida aproximada 51x24.
13. Fantoche Formiga – VIDRO:
Corpo, braços e pernas confeccionados
em malha, feltro e espuma com cor
predominante VERDE; Com descrição
em serigrafia e símbolo da reciclagem
representando VIDRO; Boca em pet
reciclado; Medida aproximada 51x36.
14. Fantoche Formiga – PLÁSTICO:
Corpo, braços e pernas confeccionados
em malha, feltro e espuma com cor
predominante VERMELHO; Com
descrição em serigrafia e símbolo da
reciclagem representando PLÁSTICO;
Boca em pet reciclado; Medida
aproximada 51x36.
15. Fantoche Formiga – PAPEL: Corpo,
braços e pernas confeccionados em
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malha, feltro e espuma com cor
predominante AZUL; Com descrição
em serigrafia e símbolo da reciclagem
representando PAPEL; Boca em pet
reciclado; Medida aproximada 51x36.
16. Fantoche Formiga – METAL:
Corpo, braços e pernas confeccionados
em malha, feltro e espuma com cor
predominante
LARANJA;
Com
descrição em serigrafia e símbolo da
reciclagem representando METAL;
Boca em pet reciclado; Medida
aproximada 51x36.
17. Fantoche Formiga – LIXO
ORGÂNICO: Corpo, braços e pernas
confeccionados em malha, feltro e
espuma com cor predominante
MARROM; Com descrição em
serigrafia e símbolo da reciclagem
representando LIXO ORGÂNICO;
Boca em pet reciclado; Medida
aproximada 51x36.
18. Fantoche Nuvem: Corpo, braços e
pernas confeccionados em feltro e
espuma na cor cinza escuro e cinza claro
com detalhes em gotas azuis; Boca em
pet reciclado; Medida aproximada
33x47.
19. Fantoche Fogo: Corpo, braços e
pernas confeccionados em feltro, malha
e espuma na cor vermelho; Boca em pet
reciclado;
Medida
aproximada
36x44cm.
20. Palco teatro de fantoches:
confeccionado em tecido e impressão
digital; Cortinas em tecido tropical com
tubo extensível medida aproximada
1.75mt x 0,78 cm
21. SACOLA CONFECCIONADA EM
TNT COM ALÇAS E FECHO EM
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ZÍPER medindo 100x100 cm.

2

24443

KIT DE JOGOS EDUCATIVOS
1. JOANINHA DAS CORES – Jogo
composto por no mínimo 7 peças: 1
und. Tapete em 120cm x 120cm
preenchido
com
isomanta
de
aproximadamente 4 milímetros; 5 und.
joaninhas
em
bagum
medindo
aproximadamente 50cm x 40cm
preenchida
com
isomanta
aproximadamente 4 milímetros; 1 und.
Dado de cores bagum medindo
aproximadamente 10cm x 10 cm x
10cm preenchido com espuma.
2. O GRANDE CONSTRUTOR –
composto por no mínimo 24 peças de
bagum
com
impressão
digital,
preenchido com espuma; 12 peças com
medidas aproximadas de 10cm x 10cm
x 8cm e 12 peças com medidas
aproximadas de 20cm x 10cm x 8cm
3. TRILHA DOS ANIMAIS – Jogo
composto por no mínimo 6 peças: 1 und.
tapete
em
bagum
medindo
aproximadamente
2mt x 70cm
preenchido
com
isomanta
de
aproximadamente 4 milímetros;
3
unidades de Bichos, em bagum
preenchidos com fibra sintética; 2
unidades de Dados em bagum
preenchidos com espuma com medidas
aproximadas de 10cm x 10cm x 10cm.
4. JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS –
composto por no mínimo 20 peças em
bagum
com
impressão
digital
preenchido com espuma, medidas
aproximadas de 15cm x 15cm x 3cm.
5. DOMINÓ DE CORES – composto
por no mínimo 28 peças grandes, em

KIT

1

5.040,00

5.040,00
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bagum com preenchimento em espuma,
medidas aproximadas de 17cm x 9cm x
4cm
6. SEMÁFARO DOS ALIMENTOS –
composto por no mínimo 20 peças: 1
unidade de
Banner medindo
aproximadamente 100cm x 70 cm em
lona com impressão digital; 19 unidades
de Alimentos em lona com impressão
digital preenchido com isomanta
aproximadamente 4 milímetros e velcro
para fixar.
7. FANTOCHE PALHAÇO ALEGRIA
- medindo aproximadamente 110cm x
55 cm. Cabeça feita em espuma
revestida de malha com pompons de lã,
chapéu de espuma revestido em cetim,
corpo em tecido e malha preenchido de
fibra, seu traje possui uma camisa com
caseados, botão e velcro, calça de
tecido, elástico e feixe de mochila,
sapatos de bagum com cadarços.
8. FANTOCHE PALHAÇA ALEGRIA
- medindo aproximadamente 110cm x
55 cm, cabeça feita em espuma
revestida de malha com pompons de lã,
chapéu de espuma revestido em cetim,
corpo em tecido e malha preenchido de
fibra, seu traje possui um vestido
colorido, sapatos de bagum com laços
em cetim.
9. BINGO KIDS - Contendo no
mínimo 12 cartelas com desenhos
variados de combinação de frutas,
formas
geométricas
e cores,
confeccionados em bagum com
impressão digital preenchido com
isomanta medindo aproximadamente
35x30 cm; Três dados com impressão
digital preenchido com espuma, um
com as frutas, o segundo com forma
geométrica e o terceiro com as cores,
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medidas
aproximadas
10x10x10cm.

de

10. SACOLA CONFECCIONADA EM
TNT COM ALÇAS E FECHO EM
ZÍPER medindo aproximadamente
100x100 cm.

3
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KIT DE JOGOS – KIT DE JOGOS KIT
EDUCATIVOS COMPOSTO POR
9 JOGOS E SACOLA PARA
ACONDICIONAMENTO
1 - AVATAR DAS EMOÇÕES – o
jogo é composto por no mínimo 02
Banners com 02 avatares de tons de pele
diferente, com impressão digital
medindo aproximadamente 1mx50cm
cada banner, em lona e vestimentas em
tecido. Cada avatar possui um conjunto
de peças para encaixe (05 bocas e 05
olhos com expressões diferentes). Todo
o material higienizável.
2 - JOGO DA MEMÓRIA DE SINAIS
DE TRÂNSITO – o jogo é composto
por no mínimo 20 peças higienizáveis
em bagum com impressão digital
preenchido com espuma, medidas
aproximadas de 15cm x 15cm x 3cm.
3 - JOGO PIZZA EM FRAÇÕES –
composto por no mínimo 20 peças
higienizáveis que juntas formam no
mínimo 04 pizzas. Confeccionadas em
bagum
com
impressão
digital,
preenchidas com espuma, sendo elas em
frações 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, podendo ser
formadas outras frações com as
misturas
das
pizzas,
medindo
aproximadamente 33cm x 33 cm x
03cm.
4 – JOGO DADOS DAS SÍLABAS – o
jogo é composto por no mínimo 26

1

5.000,00
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dados em tecido com impressão digital,
preenchidos com espuma, medindo
aproximadamente 10cm x 10cm x
10cm. Todo o material higienizável.
5 - DADOS MATEMÁTICOS –
composto por no mínimo 12 dados
coloridos
higienizáveis
medindo
aproximadamente
10x10x10cm,
confeccionados em tecido e preenchidos
em espuma.
6 – DOMINÓ EM INGLÊS PALAVRA E IMAGEM - o Jogo
composto por no mínimo 28 peças
grandes
higienizáveis,
medindo
aproximadamente 17x09x04 cm, com
as imagens em impressão digital e
preenchidos com espuma.
7
BINGO
EM
INGLÊS/PORTUGUÊS.
Composto por no mínimo 12 cartelas
de bingo em bagum e tecido com
impressão
digital,
preenchida
internamente
com
isomanta,
medindo aproximadamente 35x30
cm. Contendo pelo menos um dado
de tecido com impressão digital,
medindo aproximadamente
10x10x10 cm preenchido em espuma.
No mínimo 60 peças de PVC com
numerações de 1 a 60 . Todo o material
higienizável.
8 – TANGRAM - Composto por no
mínimo
28
peças
coloridas
higienizáveis
feitas em bagum
preenchidas com espuma e material de
alta qualidade. Medidas aproximadas de
30x30x03 cm.
9. - JOGO DE DAMAS GIGANTE –
Composto por no mínimo 01 und. tapete
medindo 120x120 cm, feito em bagum
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e tecido com impressão digital,
possuindo no mínimo 24 peças em
EVA, sendo 12 para cada participante.
Todo o material higienizável.
10 - SACOLA CONFECCIONADA
EM TNT COM ALÇAS E FECHO EM
ZÍPER medindo aproximadamente
100x100 cm
4
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KIT
SAÚDE
EDUCATIVO KIT
CONJUNTO COMPOSTO POR:
1. FANTASIA MOSQUITO DA
DENGUE tamanho adulto,
confeccionado em pele sintética, malha,
espuma, com asas e cabeça móvel.
2. FANTASIA SUPER SUS - tamanho
adulto, confeccionado em pele sintética,
malha, espuma, com capa, saquinho de
TNT e cabeça móvel.
3. AVENTAL COM MAMAS E
BARRIGA
DE
GRÁVIDA
Confeccionado em espuma revestida de
tecido na cor rosa; Mamas em malha e
espuma, contendo um nódulo interno
em uma das mamas; Barriga em malha
com enchimento em fibra com bebê na
barriga, medida aproximada de
68x43cm.
4. FANTOCHE COMBATE AO
ABUSO SEXUAL INFANTIL MENINO - medindo 92cm x 60 cm,
cabeça feita em espuma revestida de
malha, corpo em tecido e malha
preenchido de fibra, seu traje possui
uma camisa e calça de tecido, sapatos de
bagum; Há pontos espalhados para
colagem de círculos em EVA e velcro
nas cores verde, amarelo e vermelho.
5. FANTOCHE COMBATE AO
ABUSO SEXUAL INFANTIL MENINA - medindo 92cm x 60 cm,

1,0000 5.000,00

5.000,00
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cabeça feita em espuma revestida de
malha, corpo em tecido e malha
preenchido de fibra, seu traje possui
vestido rosa de tecido, sapatos de
bagum; Há pontos espalhados para
colagem de círculos em EVA e velcro
nas cores verde, amarelo e vermelho.
6. FANTASIA DE PALHAÇO –
tamanho adulto, fabricada em malha e
cetim coloridos; chapéu em lantejoulas
e espuma e sapatos em bagum.
7.
JOGO
DA
PIRÂMIDE
ALIMENTAR – Consiste em um
banner em lona com impressão
digital medindo 1 metro de altura por
70 centímetros de largura e 25
imagens de alimentos em lona e
impressão digital com isomanta
interna. A pirâmide alimentar é um
guia que propicia aos jogadores
identificar os alimentos dos 4 níveis.
Nível :1: do grupo dos cereais,
tubérculos e raízes, nível 2: grupo
das hortaliças e frutas, nível 3: grupo
dos leites e derivados, carnes e ovos,
feijões e oleaginosas, nível 4: grupo
óleos, gorduras, açucares e doces, e
seu consumo maior para o menor,
respectivamente (da base ao topo.
8. FANTOCHE COVID-19 VERDE confeccionado em espuma e revestido
em malha, olhos plásticos, boca em
plásticos PET revestida em Feltro,
medindo aproximadamente 69 cm de
circunferência.
9.
FANTOCHE
MÉDICO
confeccionado em tecido, espuma,
malha, feltro, lã, com roupa branca, com
mascara de proteção móvel, medindo
62x44cm.
10.

FANTOCHE

BACTÉRIA
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confeccionado em tecido, espuma,
malha,
feltro,
lã,
medindo
aproximadamente 39cm x 24cm.
11.
FANTOCHE
SABONETE
confeccionado em tecido, espuma,
malha,
feltro,
lã,
medindo
aproximadamente 39cm x 44cm.
12. FANTOCHE AGUA confeccionado
em tecido, espuma, malha, feltro, lã,
medindo aproximadamente 39cm x
44cm.
13. FANTOCHE ALCOOL GEL
confeccionado em tecido, espuma,
malha,
feltro,
lã,
medindo
aproximadamente 39cm x 44cm.
14.
FANTOCHE
GAROTO
confeccionado em tecido, espuma,
malha, feltro, lã, com camiseta, calça e
sapatos, com mascara de proteção
móvel, medindo aproximadamente
39cm x 44cm.
15.
FANTOCHE
GAROTA
confeccionado em tecido, espuma,
malha, feltro, lã, com vestido e com
mascara de proteção móvel, medindo
aproximadamente 39cm x 44cm.
16. FANTOCHE CREME DENTAL confeccionado em tecido, espuma,
malha,
feltro,
lã,
medindo
aproximadamente 39cm x 44cm.
17. FANTOCHE ESCOVA DE
DENTE - confeccionado em tecido,
espuma, malha, feltro, lã, medindo
aproximadamente 39cm x 44cm.
18. FANTOCHE FIO DENTAL
confeccionado em tecido, espuma,
malha,
feltro,
lã,
medindo
aproximadamente 39cm x 44cm.
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19. FANTOCHE AEDES AEGYPTI confeccionado em tecido, espuma,
malha,
feltro,
medindo
aproximadamente 39cm x 44cm.
20. TEATRO DE FANTOCHES
medindo
1,70mtx80cm,
com
suporte horizontal móvel com
EMBA-LAGEM
EM
LONA
RESISTENTE
PARA
TRANSPORTE.
21. SACOLA CONFECCIONADA
EM TNT COM ALÇAS E FECHO
EM ZÍPER medindo 100x100cm.

Em razão do critério de menor preço por item, estabelecido previamente na DISPENSA nº
28/2022, a empresa PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA, apresentou preços abaixo
da média estabelicida no edital, tendo sua proposta classificada vencedora. Passou-se então
para análise e rubrica dos documentos de habilitação, conforme edital. Após verificação
constatou-se a empresa atendeu ao disposto no edital, sendo portanto habilitada. Nada mais
havendo a tratar, encerra-se esta sessão ás nove horas e trinta minutos. Lavrou a presente
ata, que depois de lida e aprovada vai assinada pela Comissão de Contratação.
Joelma Aparecida dos Santos
Comissão de Contratação

Andressa Opúsculo Tenório Regiane Mianti de Lima
Comissão de Contratação Comissão de Contratação

