
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO 
Praça São Sebastião, 215  - Centro – Rodeiro - MG 

CEP: 36.510-000     CGC: 18.128.256/0001-44 
 

CONTRATO Nº 130/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 167/2022 

DISPENSA Nº 070/2022 
 

Contrato que, entre si, celebram o Município de Rodeiro e VIRGÍNIA COSTA CACAO 
CONTIN 10391936689, nos termos abaixo: 
                                                                                                                                                                                  
1 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rodeiro, inscrita no CGC do MF sob nº 
18.128.256/0001-44, localizada à Praça São Sebastião, 215 – Centro, Rodeiro – MG, 
representada pelo Sr.Prefeito Municipal José Carlos Ferreira, Brasileiro, casado, 
portador da carteira de identidade RG nº MG-4.680.424 - PC/MG, e CPF nº 610.085.406-
68, residente e domiciliado na Rua Francisco de Assis Correa, nº 234, Boa Esperança, 
Rodeiro /MG, CEP 36.510-000. 
 
2 - CONTRATADA: VIRGÍNIA COSTA CACAO CONTIN 10391936689, inscrita no 
CNPJ nº36.580.285/0001-24, localizada a Av. Prefeito Adolfo Nicolato, 108, Bairro 
Centro, Rodeiro - MG, CEP 36.510-000, representada neste por Virgínia Costa Cação 
Contin, portadora do CPF nº 103.919.366-89 e RG MG-14432907 – SSP/MG, residente 
e domiciliada a Av. Prefeito Adolfo Nicolato, 108, Bairro Centro, Rodeiro - MG, CEP 
36.510-000. 
 
3 - OBJETO:  
3.1 - Aquisição de jogos pedagógicos para uso nas escolas municipais, pela Secretaria 
Municipal de Educação 
 
4 - VALOR:  
4.1 - O valor total do presente contrato será de R$ 29.190,00 (vinte e nove mil cento e 
noventa reais). 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND MARCA  V.UNIT.   V.TOT.  

1 

Empilhe os Bichinhos - 
Empilhe os animais um sobre 
o outro e depois descubra 
como colocar os animais de 
volta na caixinha. Com o 
Monte e Empilhe os 
pequenos estimulam a 
coordenação motora fina, 
raciocínio lógico, 
concentração, memorização, 
superação de maneira lúdica 
e divertida. Contém 1 caixa 
medindo 20cm e 9 peças. 

1 Und. BABEBI  R$        91,00   R$          91,00  
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2 

Toque e encontre - Toque e 
encontre as imagens do seu 
tabuleiro dentro da 
sacolinha. Mas não vale olhá-
las! O primeiro a preencher 
seu tabuleiro vence. Um jogo 
ideal para desenvolver o tato 
e habilidades motoras finas 
dos pequenos. Feito de 
madeira reflorestada. 
Contém 4 tabuleiros 
medindo 18 x 18 cm, 17 
peças e 1 saco de pano. 
Indicado para crianças a 
partir de 3 anos. 

1 Und. BABEBI  R$        72,00   R$          72,00  

3 

Transporte, cores e formas - 
Quebra-Cabeça de Encaixe 
com os meios de transportes, 
cores, formas e bichinhos. 
Através dos encaixes das 
peças, os pequenos 
desenvolvem a coordenação 
motora, raciocínio lógico, 
associação de ideias de 
maneira lúdica e criativa. 
Feito de madeira 
reflorestada. 

16 Und. BABEBI  R$        71,00   R$    1.136,00  

Contém 1 tabuleiro medindo 
26 x 26 cm e 12 peças para 
montar. 
Indicado para crianças a 
partir de 2 anos. 

4 

Pescando peixinhos - 
Pescando Peixinhos é um 
jogo divertido que trabalha a 
coordenação motora e o 
pensamento lógico dos 
pequenos, além de estimular 
a contagem através das 
somas dos peixinhos 
numerados. Feito de madeira 
reflorestada. Contém 8 
peixes numerados, 4 varas 
de pesca e uma caixinha com 
areia colorido infantil 
(atóxica, antialérgica e livre 
de poeira. Segura para os 
pequenos). Indicado para 
crianças a partir de 4 anos. 

1 Und. BABEBI  R$        90,00   R$          90,00  

5 

Alfabeto Ilustrado Escreva e 
Apague- Junte as figuras às 
suas letras iniciais e siga o 
tracejado com a canetinha 
escreva e apague. 

1 Und. BABEBI  R$        57,00   R$          57,00  
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Feito de madeira 
reflorestada. 
Contém 26 quebra-cabeças 
com o alfabeto e ilustrações 
medindo 13x5cm e 1 
canetinha escreva e apague. 
Indicado para crianças a 
partir de 4 anos. 

6 

Formas Mágicas - Com peças 
de diversos formatos os 
pequenos montam dezenas 
de imagens divertidas. Use as 
fichas com 48 sugestões para 
formar o alfabeto completo, 
números e figuras e 
aproveite também para 
soltar a criatividade e 
imaginação. Feito de 
madeira reflorestada. 
Contém 1 tabuleiro 
(25x25cm), 28 peças 
coloridas, 24 fichas com 48 
maneiras de montar. 
Indicado para crianças a 
partir de 3 anos. 

1 Und. BABEBI  R$        94,00   R$          94,00  

7 

Quadro de alfabetização -  kit 
com quadro, figuras, letras, 
palavrinhas e o alfabeto. 
Feito de madeira 
reflorestada. Contém 1 
quadro em formato de lousa 
medindo 38×27 e 99 
elementos entre letras, 
palavras, figuras e alfabeto 
contornado. Indicado para 
crianças a partir de 3 anos. 

1 Und. BABEBI  R$        94,00   R$          94,00  

8 

Bingo das Palavras - O Bingo 
das Palavras é um divertido e 
estimulante jogo de disputa 
que envolve seus 
participantes. Com o sorteio 
das palavras as crianças 
exercitam a leitura 
brincando. Feito de madeira 
reflorestada. Contém 4 
tabuleiros (23x 23cm), 64 
peças ( 5x5cm) e 1 saco de 
pano. Indicado para crianças 
a partir de 5 anos. 

8 Und. BABEBI  R$        94,00   R$        752,00  

9 

Torre de Londres - 01 Base 
medindo 278mm x 60mm x 
12mm, com três hastes e 
três esferas de 40mm de 
diâmetro cada, nas 

1 Und. CARIMBRAS  R$        88,00   R$          88,00  
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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. 

10 

Labirinto Inteligente - 01 
tabuleiro ilustrativo em MDF 
medindo 300mm x  300mm 
x  19mm. 20 modelos 
medindo 80mm x 80mm x 
3mm. 1 Und. CARIMBRAS  R$     145,00   R$        145,00  
Trabalha coordenação 
motora, combinação, 
ilustração, cor e 
formas.Idade: a partir de 04 
anos. 

11 

Caixinha veste bem ELA - 01 
caixa de madeira ilustrada 
feminina, medindo 238mm x 
148mm x 45mm, com 04 
expressões de rosto, para ser 
trocado conforme o 
vestuário, e peças de tecidos. 
Expressões faciais, 
imaginação, combinação, 
reprodução de vestuário, 
coordenação e associação. 
Idade: a partir de 03 anos. 

1 Und. CARIMBRAS  R$        91,00   R$          91,00  

12 

Caixinha veste bem ELE - 01 
caixa de madeira ilustrada 
masculina, medindo 238mm 
x 148mm x 45mm, com 04 
expressões de rosto, para ser 
trocado conforme o 
vestuário, e peças de tecidos. 
Expressões faciais, 
imaginação, combinação, 
reprodução de vestuário, 
coordenação e associação. 
Idade: a partir de 03 anos 

1 Und. CARIMBRAS  R$        91,00   R$          91,00  
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13 

Treino Cerebral - 514 peças. 
Sendo 08 placas medindo 
208mm x 208mm x 3mm 
com modelos para fazer as 
figuras , 01 placa de 235mm 
x 235mm x 3mm com 
orifícios como gabarito, 505 
contas coloridas em plástico: 
140 vermelhas, 110 brancas, 
60 verdes, 60 marrons, 50 
azuis, 60 amarelas e 25 
pretas, acondicionadas em 
uma caixa de madeira 
medindo 380mm x 265mm x 
50mm.Trabalha coordenação 
motora fina no planejamento 
de ilustrações, discriminação 
visual, classificação das cores 
no raciocínio lógico, 
associação de ideias, 
percepção tátil e habilidades 
funcionais. Idade: A partir de 
03 anos. 

1 Und. CARIMBRAS  R$     189,00   R$        189,00  

14 

Labirinto magnético - 01 
tabuleiro medindo 210mm x 
210mm x 19mm, 01 cursor 
com um imã na ponta para 
movimentar as pedras 
dentro do labirinto. 

25 Und. CARIMBRAS  R$     126,00   R$    3.150,00  
Trabalha coordenação 
motora fina, combinação, 
regras, interação com ela 
mesma na construção do 
jogo. Idade: a partir de 03 
anos. 

15 

Blocos de encaixe - 25 peças 
coloridas, acondicionadas em 
01 base medindo 335mm x 
65mm x 210mm com 10 
hastes para encaixar as 
peças.Trabalha a 
coordenação motora, 
agilidade, limites e trabalho 
em equipe. Idade: a partir de 
18 meses. 

1 Und. CARIMBRAS  R$        98,00   R$          98,00  

16 

Ache as palavras - 16 peças 
com impressão em ambos os 
lados,  

4 Und. CARIMBRAS  R$        98,00   R$        392,00  
medindo 140mm x 120mm x 
3mm cada, acondicionadas 
em caixa de madeira 
tipo estojo, medindo 190mm 
x 150mm x 70mm. 
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Trabalha a nomenclatura, 
escrita e separação das 
palavras, assim como 
a identificação das vogais e 
consoantes. Idade: a partir 
de 03 anos.  

17 

Quebra Cabeça Silábico - 36 
peças acondicionadas em 
uma caixa em 
madeira,  medindo 262mm x 
105mm x 30mm.Trabalha a 
alfabetização, cognição e a 
associação simbólica das 
imagens, letras e palavras. 
Idade: a partir de 03 anos. 

23 Und. CARIMBRAS  R$        98,00   R$    2.254,00  

18 

Funções Executivas - 01 caixa 
com tabuleiro medindo 
253mm X 253mm X34mm 
contendo: 04 gabaritos e 34 
fichas com os temas dos 
níveis.Trabalhar as seguintes 
habilidades: memória de 
trabalho; flexibilidade 
cognitiva; planejamento; 
controle inibitório. As 
habilidades acima compõe as 
funções executivas.Idade: a 
partir de 07 anos. 

1 Und. CARIMBRAS  R$        93,00   R$          93,00  

19 

Ábaco 10 colunas - 01 peça 
medindo 390mm x 380mm x 
65mm, com 100 argolas 
coloridas em 
plástico.Trabalha as 4 
operações, classe e ordem 
numérica. Ideal para o 
trabalho com os professores. 
Idade: a partir de 03 anos. 

25 Und. CARIMBRAS  R$        86,00   R$    2.150,00  

20 

lousa Magnética - 01 caixa de 
madeira medindo 401mm X 
301mm X 50mm, acoplado 
uma lousa dupla face que se 
encaixa na caixa para 
sustentar, 01 lado verde e 
outro lado branca. 64 peças 
imantadas de tamanhos 
variados, decoradas, que 
servem para fixar na lousa e 
formar ilustrações, 04 Gizes 
coloridos e 01 
apagador.Trabalha o 
conceito da ilustração com 
desenvolvimento cognitivo, 
afetivo e social. Tudo aliado 
ao divertimento e ao prazer 
de brincar para aprender e 

3 Und. CARIMBRAS  R$     153,00   R$        459,00  
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ilustrar. Idade: A partir de 03 
anos. 

21 

Fichas para alfabetizar - 135 
peças, sendo 26 placas em 
MDF coloridas com 
impressão em cromia, 
medindo 180mm x 80mm x 
3mm, com orifícios para 
colocar o nome da figura e 
109 letras recortadas e 
pintadas na cor preta 
medindo 30mm de altura e 
6mm de espessura. 
Acondicionadas em uma 
caixa de madeira tipo estojo 
medindo 295mm x 210mm x 
75mm.Trabalha o 
reconhecimento das letras, 
leitura, formação de palavras 
e raciocínio combinatório. 
Idade: a partir de 03 anos. 

3 Und. CARIMBRAS  R$     153,00   R$        459,00  

22 

Imagem e escrita - 210 
peças: 30 placas estampadas 
medindo 185mm x 65mm x 
3mm e 180 peças (letras) 
medindo 30mm x 30mm x 
6mm, acondicionado em um 
caixa de madeira tipo estojo 
medindo 295mm x 210mm x 
75mm.Trabalha o 
desenvolvimento do 
vocabulário, leitura e escrita, 
atenção, concentração e a 
interação social. Idade: a 
partir de 03 anos. 

3 Und. CARIMBRAS  R$     132,00   R$        396,00  

23 

Alfabeto Ilustrado - 72 peças 
coloridas, acondicionadas em 
01 caixa tipo estojo, medindo 
210mm x 155mm x 
48mm.Trabalha a 
memorização de vocabulário, 
fonética e simbologia.Idade: 
a partir de 03 anos. 

15 Und. CARIMBRAS  R$        85,00   R$    1.275,00  
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24 

Faça as combinações - 33 
peças: 32 fichas  com 16 
combinações, medindo 
200mm x 37mm x 3mm cada, 
coloridas com figuras, 01 
encaixe na cor vermelha para 
colocar as combinações 
medindo 250mm x 42mm x 
98mm, acondicionadas em 
caixa de madeira tipo estojo 
medindo 280mm X 167mm X 
75mm. 

1 Und. CARIMBRAS  R$        94,00   R$          94,00  

Trabalha as combinações, 
correspondência da figura, 
dificuldades progressivas, 
nomeação e relações 
humanas.Idade: a partir de 
03 anos 

25 

Loto Gigante -Um jogo 
divertido com figuras 
grandes e coloridas, que irá 
prender a atenção das 
crianças para o 
desenvolvimento da 
linguagem escrita. 
Confeccionado em M.D.F. 30 
peças. Composto por: 6 
cartelas medindo 26 x 39,5 
cm e  24 letras  para sorteio 
medindo 5,5 x 5,5 cm, 
serigrafadas com tinta 
ultravioleta atóxica. 

4 Und. CARLU  R$     153,00   R$        612,00  

26 

Loto de desenhos - Um jogo 
divertido com figuras 
coloridas, que irá chamar a 
atenção das crianças para o 
desenvolvimento da 
linguagem escrita e 
apropriação das rimas. 
Confeccionado em M.D.F., 30 
peças, composto por: 3 
cartelas medindo 21 x 
21  cm; 27 peças para 
sorteio, medindo 6 x 6 cm, 
serigrafadas com tinta 
ultravioleta atóxica.  

7 Und. CARLU  R$        76,00   R$        532,00  
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27 

Discriminação Auditiva e 
treino articulatório - O jogo 
auxilia no treino de 
discriminações auditivas, 
articulatório de 
arquifonemas e grupos 
consonantais, auxiliando 
também na alfabetização dos 
pequenos.Confeccionado em 
M.D.F. composto 10 quebra-
cabeças, bases com os 
vocábulos para 
Discriminação auditiva e 
bases com os vocábulos para 
Treino articulatório, pintadas 
e serigrafadas com tinta 
ultravioleta atóxica. Medindo 
30 x 23 cm. 10 Base de 
M.D.F. com fundo em baixo 
relevo (para montar o 
quebra-cabeça), medindo 
33,5 x 26,5 cm.  

1 Und. CARLU  R$     343,00   R$        343,00  

28 

Discriminação Auditiva com 
treino de escrita - O jogo 
trabalha o desenvolvimento 
da percepção auditiva, 
treinamento articulatório de 
arquifonemas e grupos 
consonantais, auxiliando 
também na alfabetização dos 
pequenos. Jogo 
confeccionado em M.D.F. 78 
peças, composto por 6 bases 
com desenhos e 72 peças 
com palavras que 
correspondem aos desenhos 
das bases. Pintado e 
serigrafado com tinta 
ultravioleta atóxica. Bases 
com desenho medindo 16 x 
21 cm, e peças com palavras 
medindo 4 x 2 cm. 

1 Und. CARLU  R$     100,00   R$        100,00  

29 

Alinhavos sortidos - 
Alinhavos Sortidos é um 
passatempo que estimula o 
desenvolvimento da 
coordenação motora fina e 
viso motora e a orientação 
espacial. Confeccionado em 
M.D.F. composto por 10 
bases perfuradas de 16 x 16 
cm, e 10 cadarços de 
poliéster coloridos medindo 
aproximadamente 70 cm, 
bases serigrafadas em 

5 Und. CARLU  R$     104,00   R$        520,00  



 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO 
Praça São Sebastião, 215  - Centro – Rodeiro - MG 

CEP: 36.510-000     CGC: 18.128.256/0001-44 
 

policromia ultravioleta 
atóxica.  

30 

Alinhavos vogais - Este 
passatempo divertido 
estimula habilidades 
importantes como 
coordenação viso motora, 
coordenação motora fina, 
noção de dentro fora e de 
direção, raciocínio criativo e 
lógico, além de incentivar o 
aprendizado das vogais. 
Confeccionado em M.D.F. 05 
bases perfuradas de 10 x 15 
cm e 5 cadarços coloridos de 
poliéster (medindo 
aproximadamente 70 cm), 
bases serigrafadas 
em  policromia ultravioleta 
atóxica. 

5 Und. CARLU  R$     104,00   R$        520,00  

31 

Dominó Alfabetização - O 
dominó facilita a 
aprendizagem do raciocínio 
lógico, concentração e 
memoria, além de ser uma 
ótima ferramenta 
pedagógica quando aliado a 
diferentes temas e 
disciplinas. 6 Und. CARLU  R$        25,00   R$        150,00  
Confeccionado em M.D.F. 28 
peças de 7 x 3,5 cm, pintada 
e serigrafada com tinta 
ultravioleta atóxica em uma 
das faces. Embalagem: Caixa 
de madeira com tampa 
serigrafada medindo 17 x 9,5 
x 4 cm. 

32 

Dominó Figura e Palavras - O 
dominó incentiva o raciocínio 
lógico, concentração e 
memória, além de ser uma 
ótima ferramenta 
pedagógica quando aliado a 
diferentes temas e 
disciplinas. Confeccionado 
em M.D.F. 28 peças de 7 x 
3,5 cm, pintada e serigrafada 

6 Und. CARLU  R$        25,00   R$        150,00  
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com tinta ultravioleta atóxica 
em uma das faces. 

33 

Dominó Frases - O dominó 
facilita a aprendizagem do 
raciocínio lógico, 
concentração e memória, 
além de ser uma ótima 
ferramenta pedagógica 
quando aliado a diferentes 
temas e disciplinas. 
Confeccionado em M.D.F. 28 
peças de 7 x 3,5 cm, pintada 
e serigrafada com tinta 
ultravioleta atóxica em uma 
das faces. 

6 Und. CARLU  R$        25,00   R$        150,00  

34 

Dominó divisão silábica - O 
dominó facilita a 
aprendizagem do raciocínio 
lógico, concentração e 
memoria, além de ser uma 
ótima ferramenta 
pedagógica quando aliado a 
diferentes temas e 
disciplinas. Confeccionado 
em M.D.F. 28 peças de 7 x 
3,5 cm, pintada e serigrafada 
com tinta ultravioleta atóxica 
em uma das faces. 
Embalagem: Caixa de 
madeira com tampa 
serigrafada medindo 17 x 9,5 
x 4 cm. 

6 Und. CARLU  R$        25,00   R$        150,00  

35 

Dominó adição com figuras - 
O dominó facilita a 
aprendizagem do raciocínio 
lógico, concentração e 
memoria, além de ser uma 
ótima ferramenta 
pedagógica quando aliado a 
diferentes temas e 
disciplinas. Confeccionado 
em M.D.F. 28 peças de 7 x 
3,5 cm, pintada e serigrafada 
com tinta ultravioleta atóxica 
em uma das faces. 

6 Und. CARLU  R$        25,00   R$        150,00  
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36 

Dominó sombras - O dominó 
incentiva o raciocínio lógico, 
concentração e memoria, 
além de ser uma ótima 
ferramenta pedagógica 
quando aliado a diferentes 
temas e 
disciplinas.Confeccionado 
em M.D.F. 28 peças de 7 x 
3,5 cm, pintada e serigrafada 
com tinta ultravioleta atóxica 
em uma das faces. 

6 Und. CARLU  R$        25,00   R$        150,00  

37 

Dominó multiplicação - O 
dominó facilita a 
aprendizagem do raciocínio 
lógico, concentração e 
memoria, além de ser uma 
ótima ferramenta 
pedagógica quando aliado a 
diferentes temas e 
disciplinas. Confeccionado 
em M.D.F. 28 peças de 7 x 
3,5 cm, pintada e serigrafada 
com tinta ultravioleta atóxica 
em uma das faces. 

6 Und. CARLU  R$        25,00   R$        150,00  

38 

Dominó horas - O dominó 
auxiliará na aprendizagem 
das horas, além de 
desenvolver a memória, 
percepção visual e raciocínio 
rápido. Confeccionado em 
M.D.F. 28 peças de 7 x 3,5 
cm, pintada e serigrafada 
com tinta ultravioleta atóxica 
em uma das faces. 
Embalagem: Caixa de 
madeira com tampa 
serigrafada medindo 17 x 9,5 
x 4 cm. 

4 Und. CARLU  R$        25,00   R$        100,00  

39 

Centopeia - Confeccionada 
em tecido resistente (lona de 
vinil), colorida, sanfonada e 
dobrável. Mede: 4 metros de 
comprimento e 50 cm de 
diâmetro 

2 Und. CARLU  R$     570,00   R$    1.140,00  

40 

Frações na fruta - Ideal para 
iniciação das frações. 
Material lúdico e de fácil 
compreensão. 
Confeccionado em M.D.F.  21 
peças  mais 1 base. Peças 
pintadas e serigrafadas com 
tinta atóxica, com ilustrações 
de frutas, representado as 
frações (Morango = 1 inteiro; 

4 Und. CARLU  R$        57,00   R$        228,00  
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Pera = 1/2; Banana = 1/3; 
Maçã = 1/4; Abacaxi = 1/5 e 
Melancia = 1/6). Medida: 
33,5 x 26,5 cm. 

41 

Tabuada Giratória 
multiplicação - Aprender 
tabuada através de 
comparações e competições, 
torna o aprendizado mais 
lúdico. Tabuada de 
multiplicação na vertical com 
pezinhos giratório, 
confeccionada em M.D.F. 
composta por 100 
quadradinhos. Pintada e 
serigrafada com tinta 
ultravioleta atóxica em 
ambos os lados, de um lado a 
continha  para chegar no 
resultado, do outro lado o 
número correspondente ao 
resultado da tabuada. Cada 
quadradinho mede 3 x 3 cm. 
Medida total da tabuada: 38 
x 16 x 48  cm. 

7 Und. CARLU  R$     121,00   R$        847,00  

42 

Tabuada Giratória Divisão  - 
Aprender tabuada através de 
comparações e competições, 
torna o aprendizado mais 
lúdico. Tabuada de divisão na 
vertical com pezinhos 
giratório, confeccionada em 
M.D.F. composta por 100 
quadradinhos. Pintada e 
serigrafada com tinta 
ultravioleta atóxica em 
ambos os lados, de um lado a 
continha  para chegar no 
resultado, do outro lado o 
número correspondente ao 
resultado da tabuada. Cada 
quadradinho mede 3 x 3 cm. 
Medida total da tabuada: 38 
x 16 x 48 cm.  

13 Und. CARLU  R$     121,00   R$    1.573,00  
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43 

Bandinha Rítmica - Afuchê 
(01 unid;  Agogô (01 
unid.); Black Black (01 unid); 
Campanela  (01 unid.); 
Castanhola (01 unid.); Caxixi 
(01 unid.); Chocalho (01 
unid); Claves (01 unid.); Coco 
(01 unid.) Flauta (01 
unid.); Ganzá (01 unid.); Lixa 
(01 unid.) Maraca (par – 01 
unid.); Ovinho (par – 01 
unid.); Pandeiro (01 unid.); 
Pastoril (01 unid.); Platinelas 
(01 unid.);  Prato (par – 01 
unid.); Reco Reco (01 
unid.); Sino (01 unid.); 
Tambor (01 unid.); Triângulo 
com batedor (01 
unid.); Surdo (01 unid.); 
Surdão (01 unid.). 
Acompanha 02 baquetas 
plásticas de 21 cm e correia 
de ombro.  Acompanha 01 
Método para bandinha.  

2 Und. CARLU  R$  1.147,00   R$    2.294,00  

44 

Painéis Psicomotores (kit 
com 4) - Coloridos e 
divertidos, estimulam a 
coordenação motora fina e 
viso motora das crianças. 
Confeccionados em M.D.F. 
composto por 4 pinos e 4 
painéis vazados em forma de 
cursos (curvilíneo; fantástico; 
pré escrita e linear), pintados 
nas cores vermelho, verde, 
amarelo e azul, com tinta 
ultravioleta atóxica. 
Medindo: 30 x 30 x 2 cm. 

4 Und. CARLU  R$     247,00   R$        988,00  

45 

Quebra cabeça animais e 
filhotes (kit com 10) - Kit de 
quebra-cabeça contendo 10 
jogos, sendo cada quebra-
cabeça ilustrações 
de  animais e filhotes com 
corte diferenciado (Vaca, 
Coelho, Cavalo, Dinossauro, 
Pássaro, Leão, Macaco, 
Cachorro, Golfinho e Cisne.). 
Peças de M.D.F.  pintadas e 
serigrafadas em policromia 
ultravioleta atóxica. 10 Bases 
de M.D.F. com fundo em 
baixo relevo (para montar o 
quebra-cabeça), cada base 
mede: 33,5 x 26,5 cm.  

3 Und. CARLU  R$     240,00   R$        720,00  
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46 

Quebra Cabeça Casal (kit 
com 10) - ajuda a 
desenvolver a concentração, 
o raciocínio lógico, a 
percepção visual, a 
coordenação motora e noção 
espacial da garotada. Kit de 
quebra-cabeça Casal, 
contendo 10 jogos, sendo 
cada quebra-cabeça um casal 
de animal com corte 
diferenciado (Casal de gatos, 
casal de elefantes, casal de 
patos, casal de peixes, casal 
de ratos, casal de sapos, 
casal de tartarugas, casal de 
ursos, casal de cachorros e 
casal de ovelhas). Peças de 
M.D.F.  pintadas e 
serigrafadas em policromia 
ultravioleta atóxica conforme 
ilustrações acima citadas. 10 
Bases de M.D.F. com fundo 
em baixo relevo (para 
montar o quebra-cabeça), 
cada base mede: 33,5 x 26,5 
cm. 

3 Und. CARLU  R$     240,00   R$        720,00  

47 

Loto gigante imagens e 
palavras inglês - O loto 
gigante auxilia no 
desenvolvimento da língua 
inglesa, as cartelas e figuras 
são grandes e coloridas, 
chamam a atenção da 
criançada e tornam o 
aprendizado mais divertido. 
Confeccionado em M.D.F. 52 
peças. composto por: 10 
cartelas medindo 26 x 39,5 
cm e  42 letras  para sorteio 
medindo 4 x 5,5 cm, 
serigrafadas com tinta 
ultravioleta atóxica. 

3 Und. CARLU  R$     202,00   R$        606,00  

48 

Fantoches animais sortidos - 
Os fantoches proporcionam 
brincadeiras criativas, 
desenvolvendo linguagem 
oral e expressiva. Kit 
composto por 07 
personagens caracterizados 
em feltro com detalhes 
em  E.V.A. colorido e olhos 
de plástico. Personagens 
sortidos e variados, como: 
Gato, Porco, Ovelha, 

2 Und. CARLU  R$     182,00   R$        364,00  
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Macaco, Onça, boi, Girafa, 
Coelho, Galo, Papagaio, 
Arara, Leão, Tartaruga e 
Peixe. Medindo entre 28 a 35 
cm. 

49 

Fantoche folclore brasileiro - 
Os fantoches Folclore 
proporcionam brincadeiras 
criativas, desenvolvendo 
linguagem oral e expressiva. 
Confeccionados em feltro e 
E.V.A. colorido. Kit composto 
por 07 personagens 
caracterizados. Personagens: 
Sereia Yara,  Saci-Pererê, 
Lobisomem, Mula sem 
cabeça, Cuca,  Boitatá e 
Curupira.  Medindo entre: 33 
a 42 cm de altura. 

3 Und. CARLU  R$     156,00   R$        468,00  

50 

Fantoche chapeuzinho 
vermelho - Os fantoches 
proporcionam brincadeiras 
criativas, desenvolvendo 
linguagem oral e expressiva e 
estimulam a linguagem 
escrita. Kit composto por 4 
personagens caracterizados. 
Personagens: Lobo, 
Chapeuzinho vermelho, 
Vovózinha e Caçador. Corpo 
em feltro com detalhes de 
E.V.A colorido e olhos de 
plástico. Medindo entre 30 a 
36 cm.  

3 Und. CARLU  R$        91,00   R$        273,00  

51 

Fantoche animais 
domésticos - Os fantoches 
proporcionam brincadeiras 
criativas, desenvolvendo 
linguagem oral e expressiva. 
Kit composto por 7 
personagens caracterizados 
em feltro e E.V.A. Colorido. 
Personagens:  Vaca, 
Cachorro, Cavalo, 
Gato,  Ovelha,  Pintinho 
e  Porco. Medindo entre 26 a 
36 cm de altura.  

3 Und. CARLU  R$     182,00   R$        546,00  
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52 

Fantoches animais selvagens 
- Os fantoches permitem que 
as crianças desenvolvam a 
expressão oral e artística, 
além da imaginação e 
criatividade. Kit composto 
por 7 
personagens  caracterizados 
em feltro e 
E.V.A.  Personagens: 
Elefante, Macaco, Sapo, 
Girafa,  Lobo, Jacaré e Onça. 
Medidas entre 26 a 42 cm de 
altura. 

3 Und. CARLU  R$     182,00   R$        546,00  

53 

Memória e animais - O jogo 
da memória facilita a 
aprendizagem do raciocínio 
lógico, concentração, noção 
espacial e memória de curto 
prazo, além de ser uma 
ótima ferramenta 
pedagógica quando aliado a 
diferentes temas e 
disciplinas. Confeccionado 
em M.D.F. 20 pares 
totalizando 40 peças de 5 x 5 
cm cada, serigrafadas em 
policromia ultravioleta 
atóxica. Embalagem: Caixa 
de madeira com tampa 
serigrafada medindo 12,5 x 
12,5 x 5 cm cada. 

5 Und. CARLU  R$        29,00   R$        145,00  

54 

Memória inglês - O jogo da 
memória facilita a 
aprendizagem do raciocínio 
lógico, concentração, noção 
espacial e memória de curto 
prazo, além de ser uma 
ótima ferramenta 
pedagógica quando aliado a 
diferentes temas e 
disciplinas. Confeccionado 
em M.D.F. 20 pares 
totalizando 40 peças de 5 x 5 
cm cada, serigrafadas em 
policromia ultravioleta 
atóxica. Embalagem: Caixa 
de madeira com tampa 
serigrafada medindo 12,5 x 
12,5 x 5 cm cada. 

5 Und. CARLU  R$        29,00   R$        145,00  

 R$  7.359,00   R$  29.190,00  

VINTE E NOVE MIL CENTO E NOVENTA REAIS  
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5 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
5.1 - O pagamento será efetuado em até 30 dias, entrega e plantio e mediante emissão 
de Nota Fiscal e mediante apresentação dos seguintes documentos:  
- CND de INSS 
- CRF do FGTS 
- CND TRABALHISTA 
 
6 - VIGÊNCIA:  
6.1 - Este instrumento vai vigorar até 31/12/2022 à partir de sua assinatura.  
 
7 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  
7.1 - Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:  
02.0005.12.025.2125.33903000 

 
8 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
8.1 - A contratada assume as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, bem 
como todos os encargos sociais e trabalhistas. Responsabiliza-se, também, pela 
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados e 
ainda por quaisquer prejuízos que sejam causados à contratante ou a terceiros. 
8.2 – A contratada responsabiliza-se em manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumida, todas as condições exigidas para a 
qualificação na contratação direta. 
 
09 - DAS PENALIDADES:  
9.1 - Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 155 e 156 da Lei 14.133/21, a 
licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do Contrato, 
ficará sujeita às penalidades previstas: 
a) advertência; 
b) Multa de mora de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, por atraso 
injustificado na entrega dos produtos, a juízo da administração; 
c) suspensão temporária da participação em Licitações e impedimento de contratar com 
a Prefeitura Municipal de Rodeiro, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
 
10 – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
10.1 – O contrato poderá ser extinto nos casos previstos no art.137 da Lei Federal no 
14.133/2021, sendo que deverá ser formalmente motivado nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
10.2 - O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente, quando 
pertinente, bem como também, na defesa do interesse público, sem que deste ato 
resulte ao contratado direito a qualquer indenização. 
 
11 - DO REAJUSTE DE PREÇOS:  
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11.1 - A Prefeitura Municipal não pagará reajuste de preços no decorrer desse contrato. 
 
12 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  
12.1 - Processo Licitatório nº 167/2022, Dispensa nº 070/2022. 
 
13 - INDENIZAÇÃO: 
13.1 - Não caberá indenização de qualquer espécie a Contratada por rescisão do 
presente Contrato. 
13.2 - Fica estabelecido que a Contratante não pagará indenizações devidas pela 
Contratada em face da legislação trabalhista. 
 
14 - DO FORO: 
14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Ubá/MG, para dirimir quaisquer dúvidas do 
presente contrato. E para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, assinam as 
partes o presente em duas vias de igual teor e um só efeito, e para o mesmo fluir, na 
presença de testemunhas que abaixo subscrevem. 

 
Rodeiro, 16 de novembro de 2022. 

 
 

José Carlos Ferreira 
Prefeito Municipal 

 
 

Virgínia Costa Cação Contin 
VIRGÍNIA COSTA CACAO CONTIN 10391936689 

CONTRATADO 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 01)______________________ 
 
02)______________________ 
 
Extrato de instrumento contratual 
Processo Licitatório Nº 167/2022 
Dispensa Nº 070/2022 
Contrato Nº 130/2022 
Objeto: aquisição de jogos pedagógicos para uso nas escolas municipais, pela Secretaria 
Municipal de Educação 
Dotação Orçamentária:  
02.0005.12.025.2125.33903000 
Vigência: 16/11/2022 à 31/12/2022 
R$ 29.190,00 (vinte e nove mil cento e noventa reais),  
Signatários: José Carlos Ferreira -  Prefeitura Municipal de Rodeiro e 
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VIRGÍNIA COSTA CACAO CONTIN 10391936689, CNPJ 36.580.285/0001-24 - 
CONTRATADO 
 
 


