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PROCESSO LICITATÓRIO 062/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Itajubá, por meio do pregoeiro e equipe de 

apoio nomeados por portaria 1067/2022, sediado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de 

Itajubá, Estado de Minas Gerais, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério 

de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Federal nº 3.555, de 08.08.00; Lei Municipal 2.712/09; Decreto 

Municipal nº 3.690/2005; Decreto Municipal nº. 4.747, de 20.06.2013; Decreto Municipal nº. 4.826, de 05.09.2013; 

Lei Complementar 147/14; Decreto Municipal nº 9.255 de 09/06/2022 e demais legislações pertinentes, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

 

CREDENCIAMENTO:  Até as 11 horas do dia 20/03/2023. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 12 horas do dia 20/03/2023. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13 horas do dia 20/03/2023 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL:https://bllcompras.com/Home/Login 

1.  DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS PARA 

ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo: 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante ANEXO 01 - Relatório de Especificação e 

ANEXO 04 -TERMO DE REFERENCIA, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu 

interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR VALOR POR ITEM, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação correrão por conta da seguinte dotação: 

02.12.03.12.361.0007.2103.3.3.90.30 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, 

que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações 

e normas contidas neste Edital e seus Anexos.                                                                     

3.2   Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida 

para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 

3.3   É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito 

da administração municipal. 

3.5   O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do 

Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.  

3.6    A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a 

ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu 

regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
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b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação. 

 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 

 

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato 

previsto no item 4.6, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à 

Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e 

operações no site: www.bll.org.br.  

4.3  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas 

associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em 

campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no 

Edital. 

4.4  O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de 

preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.                                                                                            

4.5  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 

4.6  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.7  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico. 

 

PARTICIPAÇÃO 

 

4.8  A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da 

proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.  

  

4.9  Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

4.10  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 

excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação. 

 

4.12 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.12.1 suspensas temporariamente de participação em licitação e impedidas de contratar com a Prefeitura de Itajubá, 

nos termos do inciso III do art. 87 da lei nº 8.666/93, bem como punidas com as sanções previstas no art. 7º da lei nº 

10.520/02. 

4.12.2 declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Prefeitura de Itajubá, nos termos do inciso IV do art. 87 da 

lei nº 8.666/93. 

4.12.3 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 
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4.12.4 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.12.5 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; 

4.12.6 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.12.7 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

4.12.8 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma 

empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou 

pelo e-mail contato@bll.org.br. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 

dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 

chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que 

haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário; marca/ modelo. 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade 

do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.  

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado é 

manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 

públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a 

fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
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assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 

IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 

local indicados neste Edital. 

7.2. Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 

por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 

efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de 

lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor do item 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$00,01. (um centavo). 

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 

pelo sistema os respectivos lances.  

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 

pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

7.15 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.  
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7.16 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.17 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 

encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 

empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 

demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.18 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de 

até 5% (cinco por cento) acimada melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

7.19 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 

pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.20 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

7.21 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.22 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o 

critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, 

conforme regulamento. 

7.23 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só 

poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo 

de disputa aberto e fechado. 

7.24 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, 

da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.24.1. no país; 

7.24.2. por empresas brasileiras;  

7.24.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.24.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.25. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

7.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 

vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.26.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

7.26.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta 

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.27. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 

em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das 

contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, 

inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 

(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 

ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das 

propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 02 

(duas)horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 

formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for 

o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e 

desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante 

classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e 

dentro de 02 (dois) dias úteis contados da solicitação. 

8.7.2.1. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

8.7.2.2. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, 

ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.7.2.3. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a 

aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) 

e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  

8.7.2.4. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser 

manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

8.7.2.5. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos 

licitantes no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a 

ressarcimento. 

8.7.2.6.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização 

de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio. 
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8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, 

assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua 

continuidade. 

8.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o 

lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas 

das previstas neste Edital. 

8.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar 

com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

8.11. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a 

proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida, se for o caso. 

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital.  

9. DA HABILITAÇÃO  

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 

em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 

força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o 

gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, 

dentre outros. 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 

nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 
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9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.8. Habilitação jurídica: 

9.8.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

9.8.2. Cópia autenticada da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de empresa 

individual/EIRELI 

9.8.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

9.8.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

9.8.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o 

caso; 

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.9.5. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo 

exercício contrata ou concorre; 

9.9.6. certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de tributos municipais; 

9.9.7. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10. Declaração para fins de participação no Pregão, conforme anexo III do edital. 

9.11- A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 

exigências do edital. 

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.12- Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, 

a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida 

pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.13- A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de 
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pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido 

o mesmo prazo para regularização. 

9.14-  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 

informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.15- Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.16- Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

   9.17- Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada em até 24 (vinte e quatro) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 

devendo a última folha ser assinada por meio de certificado digital ou manualmente e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal.  

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

10.1.3. Os originais dos documentos exigidos neste edital; a proposta comercial adequada à negociação realizada; a 

declaração de enquadramento como MPE, se for o caso; tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito, 

deverão ser entregues no endereço Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, bairro Estiva, município de Itajubá, estado de 

Minas Gerais, cep 37.500-279, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, podendo ser apresentados no original, ou por 

cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou digitalmente pela junta comercial. 

10.1.4. Ficam dispensadas de enviar os originais, conforme citado no item 10.1.3, as empresas que anexarem os 

documentos solicitados no portal BLL, devidamente autenticados digitalmente, pela junta comercial e assinados com 

certificado digital. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 

do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 

em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de 

preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

11. DA APRESENTAÇÃO DO CATALOGO 

11.1 FICA FACULTADO AO PREGOEIRO A SOLICITAÇÃO DE CATÁLOGOS;  CASO SEJA 

SOLICITADO AS EMPRESAS DEVERÃO APRESENTAR OS CATALOGOS DOS ITENS POR ELAS 

VENCIDOS EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS A SOLICITAÇÃO DO PREGOEIRO 

DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. 
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12. DOS RECURSOS 

 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para 

que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 

intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse 

direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as 

razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 

precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 

dele dependam. 

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 

assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a 

fase do procedimento licitatório. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório.  

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

15.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

16.   DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

16.1. O prazo para o fornecimento dos itens será de 10 (dez) dias corridos após o recebimento da ordem de 

compra, devendo ser entregue no Almoxarifado Central, Situado a Av. Poços de Caldas, nª 44 e 64, Distrito Industrial 

– Itajubá/MG. 
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17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA: 

17.1.1. providenciar junto a órgãos competentes os registros e licenciamentos regulamentares e pertinentes aos 

serviços de que tratará o CONTRATO; 

17.1.2. executar fielmente o objeto do CONTRATO, comunicando imediatamente e com antecedência o 

representante legal da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento; 

17.1.3. comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar informações 

julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pela CONTRATANTE; 

17.1.4. acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 

esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 

17.1.5. a CONTRATADA deve se responsabilizar: 

 

1 - Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. A 

inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere à CONTRATANTE responsabilidade por 

seu pagamento; 

2 - Por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em 

aumento de despesas para a CONTRATANTE; 

3 - Pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando 

da execução dos serviços; 

17.2. a CONTRATADA obriga-se: 

17.2.1. a não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO, ou títulos de 

créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer de ônus, sem anuência prévia e 

expressa da CONTRATANTE, sob pena de rescisão unilateral do CONTRATO; 

17.2.2. a manter, durante toda a execução do CONTRATO a compatibilidade com as obrigações assumidas em 

relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

17.2.3. a apresentar planilha de preços conforme as propostas apresentadas na reunião do pregão, computando os 

novos valores para a elaboração do contrato de fornecimento dos serviços. 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado até 30 dias após apresentação das Notas Fiscais/Faturas e demais documentos que 

comprovem a regularidade fiscal da contratada. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1. Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento –0,5% – sobre o 

valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, 

até o limite de dez por cento – 10% – do valor empenhado.  

19.2.  Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das 

condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 

19.2.1.  advertência;  

19.2.2.  multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato, 

19.2.3.  suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Itajubá por 

prazo não superior a dois – 02 – anos e, 

19.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

19.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 

cinco – 05 – anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
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19.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o 

Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que 

formuladas por escrito e no prazo máximo de cinco – 05 –dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da 

Administração no sentido da aplicação da pena.  

19.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em 

agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – a contar da data da 

notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  

20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

 

20.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do 

licitante mais bem classificado. 

20.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao 

licitante melhor classificado. 

20.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes 

serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 

20.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será 

utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas 

nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar este Edital. 

21.2. As impugnações deverão ser realizadas no site da BLL, com cópia no e-mail da licitação 

(licitaitajuba@gmail.com). 

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 

(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 

internet, no endereço indicado no Edital. 

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, 

nos autos do processo de licitação. 

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 

administração. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília 

– DF. 
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22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 

ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação.  

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 

seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no site da Prefeiturahttp://www.itajuba.mg.gov.br/licitacao/ e no 

endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.12.1. ANEXO I - Relatório de especificação; 

22.12.2. ANEXO II – Modelo de proposta comercial; 

22.12.3.  ANEXO III – Declaração para fins de participação no Pregão;   

 

22.12.4.  ANEXO IV – Termo de referência.  

                                                                                                                                

 Itajubá, 02 de março de 2023 

 

 

Rita de Cássia e Souza 

Pregoeira Port. 1067/2022 
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ANEXO 01 - RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO: 062/2023 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 017/2023 

 

A ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO 062/2023, REFERENTE À 

AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO - SEMED, É A SEGUINTE: 

 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

01 05 UN ANSIEDADE MATE ESSA CHARADA! 

 

02 05 UN BACLE E BACMAT - BATERIA DE AFERIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE LEITURA E 

ESCRITA E MATEMÁTICA 

 

3 05 UN BIG BOLICHE 

 

4 05 UN BLOCOS ESPUMADOS  

MATERIAL PARA ATIVIDADES PSICOMOTORAS QUE DESENVOLVEM A PRAXIA 

GLOBAL DO CÓRTEX MOTOR, COLOCANDO EM AÇÃO SIMULTÂNEA DE GRUPOS 

MUSCULARES DE MOVIMENTOS AMPLOS E VOLUNTÁRIOS. 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 9 BLOCOS DE ESPUMA 

DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 25 X 70 X 55 CM (A X L X P) 

DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 30 X 75 X 60 CM (A X L X P) PESO 

APROXIMADO DO PRODUTO: 4 KG 

PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 4,1 KG 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: REVESTIDOS COM PLÁSTICO E PREENCHIDOS COM 

ESPUMA 

IDADE RECOMENDADA: ACIMA DE 4 ANOS 

 

5 05 UN BLOCOS MAGNÉTICOS 

PEÇAS IMANTADAS QUE ESTIMULAM O DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO 

DO PENSAMENTO, NOÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL. PLÁSTICO ABS DE 

ALTA QUALIDADE, ÍMÃ NATURAL, SEGURO. CARACTERÍSTICAS: USANDO 

PLÁSTICO CONFIÁVEL, NÃO TÓXICO E LEVE. É UM BRINQUEDO EDUCATIVO 

TRADICIONAL PARA CRIANÇAS E ADULTOS. PARA AS CRIANÇAS, É POSSÍVEL 

DESENVOLVER SUAS HABILIDADES CEREBRAIS E DE PENSAMENTO LÓGICO. 

PARA ADULTOS, ELE PODE LIBERAR O ESTRESSE APÓS O TRABALHO. VÁRIAS 

APARÊNCIAS PODEM SER ALTERADAS POR MEIO DE NÓS MÓVEIS VÍVIDOS. O 

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO E ESTÁTICO É PEQUENO, GARANTINDO 

UMA ROTAÇÃO SEGURA E ESTÁVEL. A INTERFACE É SUAVE E CADA CANTO É 

CHANFRADO. BOA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E SENSAÇÃO. É MUITO POPULAR 

EM CAFÉS, SALAS DE ESPERA E OUTROS LUGARES. VOCÊ PODE CONVERTÊ-LO 

EM CENTENAS DE FORMAS, GRÁFICOS E MODELOS, COMO PÁSSAROS, PATOS, 

TARTARUGAS, CESTOS, ETC. 

 

6 05 UN BRINQUEDO CAIU PERDEU 

 

7 05 UN CAIXA DE PROVAS OPERATORIAS PIAGETIANAS 

 

8 05 UN CAIXA TÁTIL EM MADEIRA 

 

9 05 UN CAIXINHA: EXERCICIOS DE ATENÇÃO PARA TDAH 

 

10 05 UN CARA A CARA- JOGO DE TABULEIRO 

 

11 05 CL COLEÇÃO DE LIVROS 

COLEÇÃO BPA - BATERIA PSICOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO 

 

12 05 CL COLEÇÃO DE LIVROS 

COLEÇÃO PROTEA - R - SISTEMA PROTEA-R DE AVALIAÇÃO DO TRANSTORNO 

DO ESPECTRO AUTISTA. 

 

13 05 UN COLEÇÃO VAVÁ E POPÓ 
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14 05 UN CORUJA PROMAT 

 

15 05 UN CUBO MAGNÉTICO TAMANHO DAS ESFERAS: 5MM QUANTIDADE: 216 ESFERAS. 

PESO: APROXIMADAMENTE 133G 

 

16 05 UN DISCALCULIA KIT 

 

17 05 UN FAMILIA TERAPÊUTICA LASP 

 

18 05 UN JOGO BANCO IMOBILIARIO 

 

19 05 UN JOGO CILADA 

 

20 05 UN JOGO CUCA LEGAL 

 

21 05 UN JOGO DA INVESTIGAÇÃO 

 

22 05 UN JOGO DAS ATITUDES: IDENTIFIQUE E MODULE COMPORTAMENTOS 

 

23 05 UN JOGO DE TABULEIRO E ESTRATEGIA RUMMIKUB 

 

24 05 UN JOGO DECIFRE O CÓDIGO 

 

25 05 UN JOGO DOBBLE 

 

26 05 UN JOGO GENIUS/SIMON 

 

27 05 UN JOGO HORA DO RUSH 

 

28 05 UN JOGO KALEIDOS JUNIOR 

 

29 05 UN JOGO LIG 4 

 

30 05 UN JOGO RESTA 1 

 

31 05 UN JOGO TAPA CERTO/ TAPA NA MESA/ PAFF 

 

32 05 UN KIT DE LIVROS 

COLEÇÃO AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA COGNITIVA - ALESSANDRA 

GATUZO SEABRA. VOLUMES 1 2 3 E 4 

 

33 05 UN KIT DE LIVROS DETECTOR DAS EMOÇÕES - INSTRUMENTO PARA AJUDAR O 

TRABALHO DE REGULAÇÃO EMOCIONAL COM AS CRIANÇAS ENTRE 4 E 10 

ANOS. AUXILIARÁ A CRIANÇA DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL, A DETECTAR QUAL 

ENTRE AS SEIS EMOÇÕES BÁSICAS ESTÁ ATIVADA. 

 

34 05 UN KIT RACIOCÍNIO LÓGICO BOOLE 

 

35 05 UN KIT TORRE DE LONDRES, TORRE DE HANOI, TORRE DE BLOCOS E CUBOS CORSI 

 

36 05 UN LIVROS DIVERSOS LIVROS PARA INTERVENÇÃO DO LUTO INFANTIL, 

EXEMPLO: A FAMILIA DO PINGUIM – COMO TRABALHO O LUTO COM AS 

CRIANÇAS / O LIVRO DO ADEUS 

 

37 05 PC MACA PARA CONSULTORIO 

 MACA PORTÁTIL 

 

38 05 UN MANUAL PRÁTICO DO DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO CLÍNICO 

 

39 05 UN PAINEL PSICOMOTOR DE PAREDE 

11 ATIVIDADES, SENDO ELAS: PASSA CORES, PANDEIRO, ARAMADO, XILOFONE, 

RECO RECO, ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO MOTORA TOTAL DE 2 CIRCUITOS. 

 

DADOS TÉCNICOS – MEDIDAS 2,20X0,60M APROXIMADAMENTE 

 

40 05 UN PROGRAMA DE PEI (PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO INSTRUMENTAL) 
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BÁSICO 

41 05 UN PROHFON - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES 

METAFONOLÓGICAS 

 

42 05 UN PROLEC 2º ED - PROVA DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE LEITURA 

 

43 05 PC REGUA ANTROPOMETRICA ESTADIOMETRO 

 

44 05 UN SOCIALIZE-SE: UM JOGO PARA APRENDER A SE RELACIONAR 

 

45 05 UN TABULEIRO DE AREIA 

46 10 UN TAREFAS PARA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA: AVALIAÇÃO DE 

LINGUAGEM E FUNÇÕES EXECUTIVAS EM CRIANÇAS 

 

47 05 UN TESTE DE ATENÇÃO: COLEÇÃO AC - ATENÇÃO CONCENTRADA 

 

48 05 UN TESTE DE ATENÇÃO: COLEÇÃO AD & AS - ATENÇÃO DIVIDIDA E SUSTENTADA 

 

 

 

 

 

 

RITA DE CÁSSIA E SOUZA 

PREGOEIRA PORT. 1067/2022 
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ANEXO 02 - PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER À SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES 

CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 E SEUS ANEXOS.  

 

 OBJETO QTDE  MARCA 
PREÇO 

UNITÁRIO R$  

PREÇO  

TOTAL R$  

1 
TRANSCREVER CONFORME RELATORIO 

DE ESPECIFICAÇÃO (ANEXO 01) 
   

 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:____________ (POR EXTENSO) 

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:      (     ) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA 

APRESENTAÇÃO. (OBS.: NÃO INFERIOR A 60 DIAS, CONFORME EDITAL) 

 

A EMPRESA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO IDENTIFICADO, PARA 

TODOS OS EFEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS, SOB AS PENAS DA LEI, DECLARA: 

 

1. QUE SE RESPONSABILIZA PELAS TRANSAÇÕES EFETUADAS EM SEU NOME, ASSUMINDO COMO 

FIRMES E VERDADEIRAS SUAS PROPOSTAS E LANCES, INCLUSIVE OS ATOS PRATICADOS 

DIRETAMENTE OU POR SEU REPRESENTANTE, NÃO CABENDO À CAIXA RESPONSABILIDADE POR 

EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DE USO INDEVIDO DA SENHA, AINDA QUE POR TERCEIROS. 

 

2. QUE SEU(S) SÓCIO(S), DIRIGENTE(S) OU ADMINISTRADOR(ES) NÃO É(SÃO) EMPREGADO(S) OU 

DIRIGENTE(S) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E NÃO POSSUI(EM) VÍNCULO FAMILIAR 

(CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHA RETA OU COLATERAL, POR CONSANGÜINIDADE 

OU AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1.591 A 1.595 DA LEI Nº 

10.406/2002 – CÓDIGO CIVIL) COM: 

 

- EMPREGADO(S) DETENTOR(ES) DE CARGO COMISSIONADO QUE ATUE(M) EM ÁREA DA 

PREFEITURA COM GERENCIAMENTO SOBRE O CONTRATO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO; 

- EMPREGADO(S) DETENTOR(ES) DE CARGO COMISSIONADO QUE ATUE(M) NA ÁREA DEMANDANTE 

DA LICITAÇÃO; 

- EMPREGADO(S) DETENTOR(ES) DE CARGO COMISSIONADO QUE ATUE(M) NA ÁREA QUE REALIZA 

A LICITAÇÃO; 

- AUTORIDADE DA PREFEITURA HIERARQUICAMENTE SUPERIOR ÀS ÁREAS SUPRA-MENCIONADAS. 

 

LOCAL E DATA 

 

___________________________________________ 

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

NOME/RG/CPF 

  

mailto:licitaitajuba@gmail.com


 

Secretaria Municipal de Planejamento -  

                         Departamento de Licitações 
 • Tel (35) 99898 6949 • licitaitajuba@gmail.com 

18 
 

 

ANEXO 03 – DECLARAÇÃO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 

PROCESSO Nº 062/2023 

 

 

......................................................., PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB 

O Nº. ........................., COM SEDE LOCALIZADA NA ................................., Nº. ......., BAIRRO .............,  

MUNICÍPIO DE ......................, ESTADO DE .........................., CEP ................., NESTE ATO REPRESENTADA 

PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ......................................................................., ................. .. 

(NACIONALIDADE),...................., (ESTADO CIVIL), ....................... (PROFISSÃO), PORTADOR DO 

REGISTRO GERAL DE Nº. .......................... EMITIDO PELA SSP/....E INSCRITO NO CPF/MF SOB O Nº. 

......................., RESIDENTE E DOMICILIADO NA ..............................................................., Nº. ......., BAIRRO 

................, MUNICÍPIO DE ...................., ESTADO DE .................., CEP ................, DECLARA, SOB AS PENAS 

DA LEI, E PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL ACIMA QUE NOSSA EMPRESA 

ATÉ A PRESENTE DATA: 

 

1) NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DIRETA E 

INDIRETA; 

 

2) NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PELO PODER PÚBLICO, DE NENHUMA ESFERA; 

 

3) NÃO EXISTE FATO IMPEDITIVO À NOSSA HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS 

POSTERIORES; 

 

4) NÃO POSSUI ENTRE NOSSOS PROPRIETÁRIOS, NENHUM TITULAR DE MANDATO ELETIVO; 

 

5) NÃO POSSUI FUNCIONÁRIOS, DIRIGENTES OU ACIONISTAS DETENTORES DO CONTROLE DE 

ESTABELECIMENTO PARTICIPANTE DESTA LICITAÇÃO, COM QUALQUER VÍNCULO DIRETO OU 

INDIRETO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ, NOS TERMOS DO ART. 9º, DA LEI FEDERAL 

Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB PENA DE EXCLUSÃO DO CERTAME; 

 

6) NÃO POSSUI NO SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS MENORES DE 18 ANOS EM TRABALHO 

NOTURNO, PERIGOSOS OU INSALUBRES E MENORES DE 16 ANOS EM QUALQUER OUTRO TIPO DE 

TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 ANOS; 

 

7) RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PRESENTE CERTAME E DAS CONDIÇÕES PARA 

O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS; 

 

8) ACEITA E CONCORDA COM TODAS AS CONDIÇÕES DO PRESENTE EDITAL E DAS 

ESPECIFICAÇÕES QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO MESMO E FARÃO PARTE DO CONTRATO, 

RESSALVADO O DIREITO RECURSAL, BEM COMO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES DESTA 

LICITAÇÃO. 

 

LOCAL E DATA _______________, ____ DE _____________________ DE _______ 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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                                             ANEXO 04  – TERMO DE REFRÊNCIA 

DETALHAMENTO DOS ITENS DO PROCESSO 

 

1 – Livro: Ansiedade? Mate essa charada! Autora: Maria Angela Marchini Gorayeb 

 

2 – Blace e Bacmat - Bateria de Aferição de Competências de Leitura e Escrita e Matemática – Inês Salgado 

Rodrigues. São dois Kits de testes psicopedagógicos,  desenvolvidos pelo Professor Rafael Pereira, Dr. em 

dislexia,  um para avaliar nos alunos do ensino Fundamental I e II as competências no âmbito da matemática. Bacle-

  cartões manipuláveis a cores e outros que o aluno realiza a preto e branco; protocolo de respostas, caderno de 

respostas, tabelas de percentual, caderno de aplicação e caderno de validação, cd de protocolos e respostas. Bacmat-

 Caderno de normas, caderno de  aplicação, e  link de protocolos e respostas. 

 

3- Big boliche: composto de 6 pinos em plástico com 30 cm de altura, acompanha 2 bolas plásticas.  

 

4- Blocos espumados: Material para atividades psicomotoras que desenvolvem a praxia global do córtex motor, 

colocando em ação simultânea de grupos musculares de movimentos amplos e voluntários.  

Conteúdo da embalagem: 9 Blocos de Espuma 

Dimensões aproximadas do produto: 25 x 70 x 55 cm (A x L x P) 

Dimensões aproximadas da embalagem: 30 x 75 x 60 cm (A x L x P) 

Peso aproximado do produto: 4 Kg 

Peso aproximado da embalagem: 4,1 Kg 

Informações Adicionais: Revestidos com plástico e preenchidos com espuma 

 

5 – Blocos magnéticos com 128 peças: Peças imantadas que estimulam o desenvolvimento da organização do 

pensamento, noção e estruturação espacial. 

Plástico abs de alta qualidade, ímã natural, seguro.   

Características: Usando plástico confiável, não tóxico e leve. É um brinquedo educativo tradicional para crianças e 

adultos. Para as crianças, é possível desenvolver suas habilidades cerebrais e de pensamento lógico. Para adultos, ele 

pode liberar o estresse após o trabalho. Várias aparências podem ser alteradas por meio de nós móveis vívidos. O 

coeficiente de atrito dinâmico e estático é pequeno, garantindo uma rotação segura e estável. A interface é suave e 

cada canto é chanfrado. Boa resistência à abrasão e sensação. É muito popular em cafés, salas de espera e outros 

lugares. Você pode convertê-lo em centenas de formas, gráficos e modelos, como pássaros, patos, tartarugas, cestos, 

etc. 

 

6- Brinquedo Caiu Perdeu: jogo composto por 54 peças em madeira (MDF) empilháveis para estímulo de 

concentração e memória. 

 

7 – Caixa de provas operacionais Piagetianas: Kit Jean Piaget Completo 13 Provas 

Descrição das provas: 

Prova 1 – Conservação de pequenos conjuntos discretos de elementos: 11 círculos vermelhos (2,5 x 2,5 cm) e 11 

círculos azuis (2,5 x 2,5 cm). 

Prova 2 – Conservação da superfície: 2 bases em E.V.A. tamanho 25 x 20 cm; 16 quadrados tamanho 4 x 4 cm; 2 

bichinhos. 

Prova 3 – Conservação de quantidade de líquido: 9 unidades sendo: 2 copos de 8 x 5 cm; 1 copo de 4 x 6,5 cm, 1 copo 

de 12 x 3 cm, 1 copo de 8 x 3 cm e 4 copos de 6,5 x 3 cm. 

Prova 4 – Conservação de quantidade de matéria: 1 caixa de massinha de modelar com 6 barras. 

Prova 5 – Conservação de peso: 1 Balança (1 base de madeira, 1 base de sustentação para bandejas), 2 ganchos 

pequenos que sustentam as 2 bandejas e 6 correntes metálicas. 

Prova 6 – Conservação de volume: (mesmo jogo da prova 3), 

Prova 7 – Conservação do comprimento – 1 correntinha de metal medindo 10 cm, 1 correntinha de metal medindo 15 

cm. 

Prova 8 – Mudança de critério (Dicotomia): 6 círculos grandes azuis (4 x 4 cm), 6 círculos grandes vermelhos (4 x 4 

cm), 6 círculos pequenos vermelhos (2,5 x 2,5 cm), 6 círculos pequenos azuis (2,5 x 2,5 cm), 6 quadrados grande 

vermelhos (4 x 4 cm), 6 quadrados grandes azuis (4 x 4 cm), 6 quadrados pequenos vermelhos (2,5 x 2,5 cm), 6 

quadrados pequenos azuis (2,5 x 2,5 cm). Material utilizado: EVA. 

Prova 9 – Inclusão de classes: 3 rosas de E.V.A, fixadas em uma haste de metal (representando o caule) que ligam as 

folhas as pétalas. 10 margaridas, fixadas em uma haste de metal (representando o caule) que ligam as folhas as 

pétalas. 

Prova 10 – Interseção de classes: 5 círculos pequenos azuis (2,5 x 2,5 cm), 5 círculos pequenos vermelhos (2,5 x 2,5 
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cm), 5 quadrados pequenos vermelhos (2,5 x 2,5 cm), 1 base em EVA tamanho 25 x 35 cm serigrafada com 2 círculos 

(preto e branco). 

Prova 11 – Seriação de Palitos – 11 palitos medindo de 10,6 a 16,0 cm, formando uma sequência. 

Prova 12 – Combinação de fichas – 6 círculos (2,5 x 2,5 cm) coloridos: amarelo, vermelho, azul, rosa, laranja, verde. 

Prova 13 – Predição: 1 círculo rosa, 7 círculos verdes, 10 círculos azuis, 18 círculos vermelhos. todos os círculos são 

em EVA (2,5 x 2,5 cm). 

Aplicável por profissionais em testes cognitivos. 

Baú em MDF 

Tamanho 38 x 27 x 23 cm. 

 

8- Caixa tátil em madeira: DADOS TÉCNICOS Confeccionada em M.D.F. E.V.A. feltro, lixa e espuma. Composta 

por uma caixa pintada e serigrafada com tinta ultravioleta atóxica com orífícios revestidos em E.V.A. colorido, 

acompanha 16 círculos (8 pares) de M.D.F. e E.V.A. Com texturas diferentes (lixas, feltro, E.V.A. e espuma). 

Caixa medindo: 25 x 25 x 12,5 cm. 

Peças medindo: M.D.F. mede 4,5 cm e E.V.A. mede 5 cm de diâmetro. 

Embalagem: Película de P.V.C. encolhível. 

 

9 – Caixinha exercícios de atenção TDAH – Autoras: Regina Lopes e Roberta Nascimento. Prática e perguntas 

composta por 40 cartas. 

 

10 – Cara a cara – Jogo de tabuleiro Jogo de adivinhação. Cada jogador deve fazer perguntas para tentar descobrir 

qual o personagem secreto de seu adversário. É loiro? tem chapéu? Dependendo da resposta, você pode abaixar as 

caras que não contém as características da carta, tentando adivinhar o personagem do outro jogador. É super divertido. 

Contém: 2 tabuleiros, 48 molduras, 1 folha com 48 rostos, 1 folha com 24 cartas e 1 manual de instruções. 

 

11 – Coleção de livros Protea – R sistema Protea R de avaliação do transtorno do espectro autista. Composto de 1 

manual e 1 protocolo de avaliação. Autoras: Cleonice Alves Bosa e Jerusa Fumagalli de Salles. 

 

12 – Coleção de Livros BPA – Bateria de avaliação psicológica para avaliação da atenção. Bateria Psicológica para 

Avaliação da Atenção (BPA) tem como objetivo realizar uma avaliação da capacidade geral de atenção, assim como 

uma avaliação individualizada de tipos de atenção específicos, quais sejam, Atenção Concentrada, Atenção Dividida e 

Atenção Alternada. 

1 Livro de Intruções (Manual) 

1 Bloco com 25 Folhas - Livro de Interpretação 

1 Bloco com 25 Folhas - Atenção Alternada 

1 Bloco com 25 Folhas - Atenção Concentrada 

1 Bloco com 25 Folhas - Atenção Dividida 

1 Crivo de Correção - Atenção Alternada 

1 Crivo de Correção - Atenção Concentrada 

1 Crivo de Correção - Atenção Dividida 

Autor: Fabián Javier Marín Rueda 

 

13 – Coleção Vavá e Popó, composta por 6 livros.  Psicologia Positiva para Crianças; Autora Miriam Rodrigues.  

 

14 – Coruja Promat - O Coruja PROMAT é um roteiro para a sondagem das habilidades matemáticas nos anos iniciais 

do ensino fundamental, do 1o ao 5o ano. Seu objetivo é verificar se as competências numéricas básicas foram 

adquiridas e, em caso de defasagem na aquisição dessas competências, indicar a(s) área(s) de concentração das 

dificuldades. A partir da aplicação do roteiro, podemos identificar com maior exatidão áreas prioritárias para a 

intervenção especializada.  

Kit composto por: 

• 1 manual de aplicação  

• 1 caderno de estímulo  

• 5 fichas de respostas do aluno  

• 5 fichas de resultado do aplicador 

 

15 – Cubo magnético - Neocube: É um Passa Tempo Super Divertido, que Ajuda no Alívio do Stress e Auxilia no 

Foco e Concentração. 

Desenvolve as Habilidades Matemáticas, Lógicas e Geométricas. 

Tamanho das esferas: 5mm 

Quantidade: 216 esferas. 

1 latinha para guardar o cubo  
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16 – Discalculia Kit de intervenção com atividades práticas contendo: 

1 prancha de matemática nº 01 

1 prancha de matemática nº 02 

1 prancha de matemática nº 03 

1 caderno de matemática vol 01 

1 caderno de matemática vol 02 

1 jogo da árvore – Operações ( soma, subtração, divisão) 

1 Antecessor e Sucessor 

1 Lego soma e subtração 

1 Máquina de somar e Subtrair 

1 soma e subtração com dado sensorial 

1 soma e subtração com Dominó 

1 contando até 10 

1 fazendo compras 

1 comprando formas 

O KIT DE DISCALCULIA VEM COM 3 CANETAS QUE ESCREVE E APAGA. 

 

 

17 – Família Terapêutica Pedagógica Negra E Branca Completa. 

- A família terapêutica é um importante instrumento de avaliação diagnóstica e um excelente material de interação 

para que crianças se familiarizem com relações sociais familiares, escolares, rotineiras do dia a dia entre outros 

eventos, é ideal para compor caixa lúdica em consultórios e escolas aplicados por profissionais como: Psicólogos, 

Psicopedagogos e Pedagogos. 

- Produto feito em feltro. 

- Trabalho realizado com matérias de alta qualidade, feito a mão. 

- 18 Personagens. 

-Tamanho Adulto: altura 18 cm x largura 8 cm; Infantil: altura 10 cm x largura 8 cm. 

 

18 – Jogo banco imobiliário: Você pode fazer fortuna com seus imóveis ou acabar indo à falência. Com iniciativa, 

coragem e um pouco de sorte você se torna milionário e monopoliza o mercado imobiliário.  

Objetivo do Jogo: Falir os seus adversários 

Idade recomendada: 8 a 11 anos 

Número de Participantes: De 2 a 6 

Como Jogar: Compre e venda propriedades 

Conteúdo da Embalagem: 1 Tabuleiro, 28 Títulos de Posse, 32 cartões Sorte ou Revés, Notas, 1 Manual de Instruções, 

80 casas plásticas,2 dados, 6 peões de plástico. 

 

19 – Jogo Cilada: Ao todo são 50 quebra-cabeças diferentes que podem vencer você! Escolha um dos quebra-cabeças 

e vá tentando encaixar suas peças. No começo é fácil, mas depois. Cuidado! Use todo seu raciocínio, senão, você vai 

cai numa Cilada! Vá encaixando as peças sobre as formas correspondentes no tabuleiro, em qualquer ordem. Para 

vencer a Cilada, você tem que encaixar todas as peças dos quebra-cabeças que você escolheu. Cilada vem em 

compacto e prático estojo. Além disso, você pode jogar em qualquer lugar. Depois é só guardar as peças dentro do 

próprio estojo de Cilada. 

 

20 – Jogo Cuca Legal: No jogo de tabuleiro o jogador precisa mostrar seus conhecimentos sobre diversos assuntos! 

Para vencer você precisa responder questões sobre atualidade, geografia, português, esportes entre outros temas. 

Acertando as respostas, você avança as casas no tabuleiro até chegar a chegada. Se a resposta estiver errada, o jogador 

deverá voltar o número de casas tiradas no dado. 

 

21 – Jogo da Investigação: Autora: Sheila Drumond. Este material foi desenvolvido no Centro de Psicologia Positiva 

e Mindfulness do Paraná, depois de longos estudos sobre as intervenções clinicas baseadas em mindfulness, neste 

caso, sobre a aplicação clínica e programas de treinamentos de mindfulness adaptado para crianças. 4 blocos para 

aplicação da técnica e registro da evolução do paciente. 1 manual com instruções e sugestões de uso. 

 

22 – Jogo das Atitudes: Autora: Sonia Moretti O objetivo deste jogo é a identificação de comportamentos assertivos e 

não assertivos, a fim do paciente compreender as consequências positivas e negativas de suas atitudes. Assim, o 

conteúdo do jogo facilita o processo de modulação comportamental através das possíveis reflexões propostas pelo 

terapeuta. 

O QUE VOCÊ ENCONTRA NESSE JOGO 

30 atitudes boas. 

30 atitudes ruins. 

20 cartinhas verdes. 
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20 cartinhas vermelhas. 

40 corações. 

40 estrelas. 

1 tabuleiro. 

1 dado. 

4 marcadores e manual de instruções. 

 

23 – Jogo de tabuleiro e estratégia Rummikub : Cada participante começa o jogo com 14 pedras, e o objetivo é se 

livrar de todas elas, baixando jogos sobre a mesa. Os jogos podem ser sequências numéricas de mesma cor, ou de 

números iguais e cores diferentes. O grande diferencial é que você pode “encaixar” suas pedras nos jogos baixados 

pelos outros jogadores. Os jogos que estão na mesa oferecem uma infinidade de possibilidades para você encaixar 

suas pedras. Separe sequências numéricas, junte dois ou três jogos em um só e faça qualquer movimentação com as 

pedras que estão na mesa. Com um pouco de atenção e raciocínio, você verá que o que parece impossível pode ser 

viável, e jogadas surpreendentes podem acontecer.  

Componentes: 

- 104 pedras numeradas 

- 2 pedras-curinga 

- 4 suportes plásticos 

- 1 manual de instruções 

  

24 – Jogo decifre o código: Jogo de perguntas e respostas. São mais de 2.000 perguntas divididas entre seis categorias 

muito divertidas. São elas: Artes, Ciências e Tecnologia, Entretenimento, Esportes, Geografia e História. Antes de 

responder a cada pergunta, você deve apostar a quantidade de pontos que deseja andar no tabuleiro se acertar. Tem 

certeza de que sabe a resposta? Então aposte alto! Está na dúvida? Pense bem o quanto vale a pena arriscar! As 

perguntas foram desenvolvidas com o cuidado de abordar os mais diferentes assuntos, modernos e históricos, com 

níveis de dificuldade bem balanceados. Neste jogo divertido e emocionante, ganha quem chegar primeiro ao final do 

tabuleiro acertando as perguntas. Master é um jogo que vai ajudar a criançada a desenvolver as habilidades de 

socialização, conhecimentos gerais, geografia, artes, cultura, biologia, história e noções de probabilidade. 

 

25 – Jogo Doble: Dobble é composto por 55 cartas. Cada uma delas possui 8 de 57 símbolos possíveis, e cada carta 

tem somente um símbolo em comum com qualquer outra carta do baralho. 

O objetivo de cada um dos 5 modos de jogo é conseguir identificar qual é o símbolo em comum entre duas cartas. 

Dependendo da modalidade, você poderá se livrar de suas cartas, entregar cartas para os seus oponentes, ou roubar 

cartas deles. 

 

26 – Jogo Genius: O Genius é ideal para estimular a coordenação motora e o desenvolvimento do raciocínio lógico. 

Pense rápido e tente repetir as sequências de luzes e sons, são quatros níveis de dificuldade para você se divertir. A 

Estrela ao longo dos anos construiu a força de sua marca combinando qualidade, pioneirismo e inovação na oferta de 

brinquedos ao mercado brasileiro. Conheça a história da empresa e confira os produtos que marcaram diversas 

gerações. Proporcionando momentos alegres para toda turminha! GENIUS...Emoção e ação para todas as idades. 

Informações Técnicas- Recomendado para crianças acima de 6 anos- Para ser jogado de sozinho ou até em 4 

jogadores- Desenvolve a memória e o raciocínio 

 

27 – Jogo hora do Rush: Este jogo vai mexer com todos os seus neurônios! Vai desafiar seu raciocínio lógico e vai 

garantir horas de muita diversão e concentração. Veja se você é capaz de sair do congestionamento. O seu carro é o 

vermelho e você só tem uma saída. 

 

Através de cartas desafio e com movimentos limitados pelos demais carros, o objetivo é retirar seu carro do meio da 

confusão. Um super quebra-cabeça com desafios empolgantes! Tente escapar desse trânsito maluco!  

CARACTERÍSTICAS: 

- Recomendado à partir de 06 anos 

- Dimensões da embalagem: 36 x 22,5 x 4 cm 

- 01 Tabuleiro 

- 02 Caminhões 

- 02 Ônibus 

- 12 Carrinhos 

- 40 Cartas Desafio 

- Peso: 450g 

 

28 – Jogo Kaleidos Junior: vem com quatro conjuntos idênticos de tabuleiro ilustrados. Cada desenho descreve uma 

cena com um grande número de informações. Cada jogador ou equipe usa seu próprio conjunto de tabuleiros com o 

objetivo de encontrar o máximo de coisas possível no desenho. O jogo inclui regras para três níveis de jogadores, de 
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acordo com suas idades. 

Nível 1(para as crianças menores): Categorias. Os jogadores colocam as fichas sobre os itens correspondentes à 

categoria selecionada, que pode ser: algo comestível, algo feito de papel, algo frágil, algo que se move, etc. 

Nível 2(para crianças de 7 a 10 anos): Letras. Os jogadores usam as letras da roleta. Uma letra é sorteada e todos os 

jogadores, ao mesmo tempo, procuram em seus tabuleiros coisas que começam com esta letra. 

Nível 3(para as crianças maiores): Lápis e papel. Cada jogador anota, secretamente, em uma folha de papel, os nomes 

dos itens que começam com a letra sorteada. 

 

29 – Jogo Lig 4 : Junte 4 peças da mesma cor utilizando estratégia e agilidade. Parece simples, mas não é. Só jogando 

você testa suas habilidades. 

Conteúdo da Embalagem: 1 base plástica, 2 suportes para base e 42 peças plásticas (21 azuis e 21 amarelas).  

Dimensões da Embalagem: 27,0 x 36,0 x 4,5 cm (Altura x Largura x Profundidade) 

Material/Composição: Plástico 

 

30 – Jogo resta 1 : Resta um é um quebra-cabeça no qual o objetivo é, a partir de jogadas, deixar apenas uma peça no 

tabuleiro. Desenvolve a raciocínio lógico e estratégias de resolução. 

Descritivo detalhado: Confeccionado em M.D.F. Estojo com fecho metálico, com 33 orifícios (interno) em baixo 

relevo, que acondicionam os 32 pinos de madeira, de 2 cm de altura. Tampa com serigrafada em policromia 

ultravioleta atóxica. Embalagem: Estojo fechado mede: 18 x 18 x 3 cm. Lacrado com película de P.V.C. encolhível. 

 

31 – Jogo tapa certo: São diversas imagens com tema variados para você pegar no Tapa. Para começar a brincadeira, 

destaque as cartas redondas e espalhe sobre uma superfície plana com os desenhos para cima. Distribua para cada 

jogador uma mãozinha de Tapa. Embaralhe as cartas quadradas e coloque em um monte viradas para baixo. Após 

decidir quem será o primeiro jogador, o escolhido pega uma carta quadrada no monte e vira, mostrando para todos os 

jogadores. Todos devem rapidamente procurar nas cartas espalhadas a carta igual à tirada no monte e pegá-la no Tapa. 

Quem conseguir pegar a carta correta vira outra carta do monte e assim por diante. Quando todas as cartas do monte 

acabarem, todos os jogadores devem contar quantas cartas conseguiram no Tapa. Quem conseguir mais cartas, é o 

grande vencedor. Contém na embalagem: 45 cartas quadradas, 45 cartas redondas e 03 “mãozinhas' com ventosa. 

 

 

32 – Kit de livros coleção Avaliação Neuropsicologica Cognitiva, 4 volumes, autora Alessandra Gatuzo Seabra.  

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA COGNITIVA - (VOL. 1) 

ATENÇÃO E FUNÇÕES EXECUTIVAS - Neste volume são apresentados quatro instrumentos padronizados de 

exame de componentes da atenção concentrada, focalizada e alternada, além de componentes das funções executivas 

(FE), tais como planejamento, seleção e manutenção de estratégias bem sucedidas, automonitoração, iniciação, 

inibição e flexibilidade cognitivas. 

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA COGNITIVA - (VOL. 2) 

LINGUAGEM ORAL 

Este material instiga o interesse dos profissionais de diversas áreas sobre a aquisição e desenvolvimento da 

linguagem, a articulação desse construto com outras funções cognitivas e, principalmente, por qualificar a avaliação 

clínica de crianças no campo neuropsicológico, permitindo a realização de prognósticos mais precisos, sendo um 

indicador da eficácia de intervenções que possam melhorar a qualidade de vida das crianças, o que, na rotina clínica, é 

o que realmente interessa. Neste manual são disponibilizados cinco instrumentos. 

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA COGNITIVA - (VOL. 3) 

LEITURA, ESCRITA E ARITMÉTICA 

O volume 3 da coleção de Avaliação Neuropsicológica Cognitiva pretende contribuir para a investigação da queixa de 

problemas de aprendizagem, que constituem grande percentual da demanda da clínica psicopedagógica e 

neuropsicológica infantil. Neste volume são disponibilizados três instrumentos: 

Teste Contrastivo de Compreensão Auditiva e de Leitura - o teste é constituído por dois subtestes complementares: 

compreensão de sentenças escritas e o de compreensão de sentenças faladas, os subtestes verificam se a dificuldade 

específica da criança se circunscreve à compreensão da linguagem escrita ou se ela se estende à compreensão da 

linguística, prejudicando também seu entendimento da linguagem. 

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA COGNITIVA - (VOL. 4) 

MEMÓRIA DE TRABALHO 

Material que deve servir de subsídio para a prática da avaliação neuropsicológica cognitiva, por meio de explanações 

teóricas acerca dos construtos tratados e da disponibilização de instrumentos, acompanhados dos sumários de suas 

qualidades psicométricas e de tabelas de normatização que possibilitam interpretar os desempenhos de um indivíduo 

em relação ao esperado para seu nível de desenvolvimento. 

 

33 – Kit detector das emoções Instrumento para ajudar o trabalho de regulação emocional com as crianças entre 4 e 10 

anos. 

Auxiliará a criança de forma rápida e fácil, a detectar qual entre as seis emoções básicas está ativada. 
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Autoras: Patricia Noleto e Thais Moraes  

 

34 – kit raciocínio lógico Boole: São sete livros e 4 baralhos de todas as séries: laranja, vermelha, azul, verde, o 

livrinho preto e mais os dois livros bi-colores Laranja/vermelho-azul/verde). Vendidos em uma única embalagem. 

Apresentam problemas e desafios que auxiliam no desenvolvimento do raciocino lógico. Utilizando material atraente, 

colorido e figuras exclusivas. 

 

35 – Kit torre de Londres, torre de Hanoi, Torre de blocos e cubos Corsi: Kit Educativo 3 jogos 

 

Blocos de encaixe - 

Jogo educativo de madeira com peças coloridas e desafios manuais de encaixes perfeito para o pleno desenvolvimento 

motor e intelectual de adultos e crianças. Um emaranhado de opções e cores! Tudo que as crianças precisam! Este é 

um brinquedo educativo que explora muitos pontos importantes no desenvolvimento psicomotor e intelectual da 

criança. As cores vibrantes e a forma como são dispostas nas hastes são um chamariz para despertar a atenção dos 

pequeninos. A criança e até adultos e idosos tem o estímulo positivo para buscar os encaixes, procurar maneiras de 

resolver o problema, usando estratégia, raciocínio e concentração. Claro, todas as peças desta brinquedo educativo 

precisam ser encaixadas e também colocadas de forma delicada e precisa nas hastes o que diretamente é um 

combustível para a coordenação motora e as habilidades manuais, com muita precisão. 

Blocos de Encaixe - pode atuar no desenvolvimento da criança: 

-Percepção Espacial e Visual 

-Habilidades Manuais 

-Coordenação Motora 

-Concentração 

-Matemática 

-Raciocínio 

Um brinquedo educativo muito útil no aprendizado de matemática e no raciocínio lógico 

É um brinquedo pedagógico e criativo para a criança ou adultos montar e desmontar quantas vezes quiser. As peças 

são pintadas com tinta atóxica. 

Trabalha a coordenação motora fina, cores, formas, tamanhos, construção e decoração 

 

Torre de Hanoi 

01 base com 06 círculos coloridos, medindo 310 mm x 90mm x 20mm em madeira . Acompanha manual. 

Trabalha agrupamento, ordem, coordenação e estimula a percepção. 

Idade: a partir de 03 anos. 

 

Torre de Londres 

01 Base medindo 278mm x 60mm x 12mm, com três hastes e três esferas de 40mm de diâmetro cada, nas cores verde, 

azul e vermelha. 

01 conjunto de fichas com 15 problemas e 01 ficha posição inicial em MDF medindo cada 70mm x 60mm x 3mm. 

Trabalha o raciocínio rápido, ação nas funções executivas, especificamente as habilidades de planejamento e solução 

de problemas e dificuldades progressivas. 

Idade: A partir de 03 anos. 

 

36 – Livros: A família pinguim: como trabalhar o luto com crianças; Capa comum Autores:  Larissa 

Aguiar, Nilton César Carlini Junior e Camilla Volpato Broering.  

 

36-A – O livro do adeus. Autor: Todd Parr  

 

37 – Maca portátil: Estrutura em madeira e courvinde de alta qualidade, leve, prática e resistente, suporta até 200kg.  

 

38 – Manual Prático do Diagnóstico psicopedagógico clínico, autora: Simaia Sampaio.  

Neste manual, de maneira prática e objetiva, a autora descreve minunciosamente os passos e a aplicação das técnicas 

usadas no diagnóstico psicopedagógico clínico baseado na Epistemologia Convergente. 

Como professora de pós-graduação e supervisora de psicopedagogos, observa a dificuldade que os alunos encontram 

em unir todas as etapas do diagnóstico para realização do estágio e, mesmo depois de formados, eles sentem 

dificuldades ao iniciar seu atendimento clínico, por causa da ausência de material de apoio. Por isso, descreve aqui, 

passo a passo, a realização do Contrato Inicial, EOCA, Provas Operatórias, Técnicas Projetivas, Outros Testes, 

Anamnese, Devolução e Informe Psicopedagógico. 

 

39 – Painel psicomotor de parede: Painel de atividades psicomotoras Confeccionado em M.D.F. Madeira. P.V.C. e 

metal, Composto por atividades distribuídas em brinquedos de atividades e brinquedos sonoros, fixos no painel. 

mailto:licitaitajuba@gmail.com
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DESCRIÇÃO O Painel Psicomotor é um painel de coordenação motora que possui 11 atividades, sendo elas: passa 

cores, pandeiro, aramado, xilofone, reco reco, atividades de coordenação motora total de 2 circuitos. 

O painel deverá ser instalado em parede reta, tendo como ponto de fixação 6 bases. 

DADOS TÉCNICOS Medidas: 2,20 x 0,60 m 

 

40 – Programa de PEI (programa de enriquecimento instrumental) básico de Reuven Feuerstein : O PEI é um 

programa de intervenção multidimensional que compreende uma fundamentação teórica, um repertório rico de 

instrumentos práticos e um conjunto de ferramentas analítico-didáticas, focalizando em cada um dos três componentes 

de uma interação: o aprendiz, o estímulo e o mediador, com o objetivo de aumentar a eficiência do processo de 

aprendizagem. 

O programa completo é composto de 14 instrumentos (14 conjuntos de tarefas de diversos conteúdos e modalidades, 

contendo 20 a 30 páginas cada). Seu crescente nível de complexidade favorece a construção sistemática e estrutural de 

funções cognitivas e operações mentais necessárias à aprendizagem. 

 

 

41 – PROHFON – Protocolo de Avaliação das habilidades metafonológicas. OBJETIVO: O objetivo do PROHFON 

(Protocolo de Avaliação das Habilidades Metafonológicas) é o de avaliar as habilidades metafonológicas, que são 

preditoras da aprendizagem da leitura e escrita. Este protocolo é composto por 12 provas (silábicas, fonêmicas e 

supra-segmentais), as quais utilizam figuras a fim de evitar sobrecarga de memória.  

INDICAÇÃO E USO: o PROHFON pode ser utilizado por fonoaudiólogos, fonoaudiólogos educacionais, pedagogos 

e psicopedagogos que atuam na avaliação e na intervenção de escolares com queixas de problemas de aprendizagem 

nos contextos clínico e educacional. 

Este protocolo é indicado para avaliar escolares do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, sendo possível classificar 

cada habilidade em "sob atenção" (habilidades a serem trabalhadas) e "esperado", de acordo com o ano escolar 

(aplicação coletiva e/ ou individual). 

Além disso, o PROHFON traz como diferencial estudos de casos e comparação para escolares com diagnósticos de 

Dislexia do Desenvolvimento e de Transtornos de Aprendizagem. 

MATERIAL: O PROHFON é composto por quatro cadernos: Manual de Instrução para Aplicação e Análise dos 

Resultados; Caderno de Aplicação Individual de dupla face (uma voltada para o Examinador com as instruções de 

aplicação e outra voltada para os escolares); Caderno de Aplicação (versão coletiva) e Caderno de Resposta (versão 

coletiva). A Folha de resposta (versão individual) e o Caderno de Resposta (versão coletiva) estão disponíveis para 

download no site: www.booktoy.com.br/conteúdo-exclusivo. 

 

42 – PROLEC 2.ª edição – Prova de avaliação dos processos de leitura: Kit composto por: 1 Manual, 01 Caderno de 

Provas de Avaliação e 5 Folhas de Registro. 

Organizadoras: Fernando Cuetos, Blanca Rodrigues e Elvira Ruano 

Adaptação Brasileira: SIMONE APARECIDA CAPELLINI, ADRIANA MARQUES DE OLIVEIRA E 

FERNANDO CUETOS 

 

43 – Régua antropométrica Régua de 100cm, graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro; Deve possuir 

marcador removível, comprimento 1,17m, largura 0,22cm. 

 

44 – Socialize-se O Socialize-se: um jogo para aprender a se relacionar, é um jogo terapêutico composto de cartões 

ilustrados, cartas-respostas e quadro de pontuação de cores, além de outros materiais que apoiam os jogadores na 

aprendizagem de novos comportamentos sociais. Autoras: Andressa Henke Bellé e Elisabete Schuh 

O objetivo do jogo é abordar pensamentos e emoções típicas de crianças diante de cenas e contextos sociais 

específicos, bem como educar sobre o comportamento assertivo nessas situações. O jogo convida a criança a pensar 

sobre qual comportamento deverá realizar frente à situação apresentada através de um cartão ilustrado, como, por 

exemplo: "O que você faria se encontrasse um cachorrinho perdido na rua?". Dessa forma, o jogo estimula a criança a 

pensar em novas possibilidades de agir e refletir quando estiver frete a uma situação que lhe ative um comportamento 

impulsivo/agressivo e proporciona, através da encenação, treinar suas habilidades sociais. 

 

21 cartões ilustrados com cenas e contextos. 

48 cartas-respostas 

Com comportamentos passivos, agressivos e assertivos. 

3 fichas de voto. 

1 termômetro de humor. 

4 cartas com emoções. 

1 manual de instruções. 
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45 – Tabuleiro de Areia Contém: uma caixa de madeira com 3 divisões, 3 areias coloridas (vermelha, azul e verde) e 

uma caixa de letras e números texturizados. Objetivo: treino sensorial e motor de letras e números. 

PESO 0,600 kg 

DIMENSÕES 30,0 × 22,0 × 5,0 cm 

 

46 – Tarefas para avaliação neuropsicológica: Avaliação de linguagem e funções executivas em crianças. Autores: 

Rochele Paz Fonseca, Mirella Liberatore Prando, Nicolle Zimmermann. Testes e materiais necessários para avaliação 

neuropsicológica (bateria recomendada pelo CRP) 

 

47 – Teste de atenção Coleção AC – Atenção Concentrada: Autora: Suzzy V. Cambaria; 1 manual; 2 blocos com 50 

folhas de aplicação, 1 crivo de correção.  

 

48 – Teste de Atenção: Coleção AD & AS – Atenção dividida e sustentada – Autor: Fermino Fernandes Sisto. 

Contém 1 livro de instruções (Manual); 1 bloco de aplicação AD com 25 folhas; 1 bloco de aplicação AS com 25 

folhas; 1 crivo de correção AD e 1 crivo de correção AS. 
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