
Anexo ao termo de referência

OBJETO: ABERTURA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE CARRINHOS DE 
PASSEIO PARA BEBÊ EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PARA ATENDER OS CENTROS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS.

alumínio; cinto de segurança de 5 pontos, 
encosto reclinável em várias posições de maneira 
independente; rodas dianteiras giratórias com 
travas e amortecedores; freios conjugados nas 
rodas traseiras; capota regulagem e com visor; 
bandeja frontal e porta bebidas; articulado de 
maneira independente; ampla cesta porta 
objetos; dimensões mínimas quando aberto : 
Altura 100cm; Largura : 76,5cm; Profundidade : 
80cm; até 15 kilos.

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Carrinho de passeio para bebê estrutura em UN 72,00 665,90 47.944,80

Total da Coleta: 47.944,80

Valor Total estimado da aquisição: 47.944,73 (quarenta e sete mil novecentos e quarenta e quatro reais 
e setenta e três centavos).

Justificativa : AQUISIÇÃO DOS OBJETOS IRÁ SOLUCIONAR O PROBLEMA DE FALTA DE 
CARRINHOS, BEM COMO, SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS QUE ESTÃO EM PÉSSIMO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO COMPROMETENDO A SEGURANÇA DOS BEBÊS.

Prazo de entrega: 15 DIAS APÓS EMISSÃO A/F

Condições de Pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO N/F

Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Unidade Fiscalizadora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Aquidauana(MS), 1 de Março de 2021

AUTORIZO:
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Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana
Secretaria Municipal de Educação

Aquidauana, MS,23 de fevereiro de 2021

Cl N° 019/2021/NÚCLEO DE REDE FÍSICA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DE: Secretaria Municipal de Educação
PARA: Secretaria Municipal de Finanças/Setor de Licitação

Do Objeto: Solicitar abertura de Processo Licitatório para compra futura de 72 (Setenta e Dois) 

Carrinhos de Passeio para Bebê em estrutura de alumínio, para atender os Centros Municipais de 

Educação Infantil do Município de Aquidauana/MS por um período de 12 meses.

Justificativa:
O município de Aquidauana possui 08 (oito) CMEIS, dos quais 06 (seis) têm alunos 

matriculados em período integral. Os CMEIS atualmente recebem alunos do seu entorno e também 

de locais mais afastados, sendo o ponto de apoio para os pais deixarem seus filhos para estudarem 

e poderem ir trabalhar.

Ressalta-se que, de acordo com o Plano Municipal de Educação, elaborado no ano de 2015, 

passa ser visto na perspectiva do direto da criança e do direito à Educação, e não mais como 

amparo assistência e o direito da mulher trabalhadora

Por se tratar de crianças de Berçário, os carrinhos de bebê são de fundamental importância 

para o desenvolvimento das atividades dos CMEIS, facilitando o trabalho de Professores e 

Assistentes Pedagógicos. A aquisição tem por objetivo ? substituição des caninhos já existentes por 

produtos novos e atender as unidades ensino que não possuem, distribuídos nos Centros de 

Educação Infantil: CMEI José Rodolfo Falcão, CMEI Vereador Ademir Brites, CMEI Andréa Pace de 

Oliveira, CMEI Dona Mafalda, CMEI Dr. Antônio de Arruda Sampaio, CMEI Professor Ênio de Castro 

Cabral.

Os mesmos são necessários para atender a demanda da sala de Berçário I, onde temos om 

torno de 65 crianças matriculadas nesses CMEIS, sendo que a maioria precisa de carrinhos de bebê, 

em razão da necessidade de utilizá-los para passeio, alimentação dos mesmos e na hora do sono.

A aquisição dos objetos solucionará o problema de falta de carrinho, bem como, substituição 

dos mesmos que estão em péssimo estado de conservação comprometendo a segurança dos bebês, 

e assim trazendo comodidade e melhorando a qualidade do ensino.
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Sec. etaria Municipal de Educação

Salientamos que a modalidade para a aquisição futura, conforme o Decreto Municipal n° 

30/GAB/2019 que “Regulamenta o Sistema de Registro de Preço para aquisição de bens e 

contratação de serviços para órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de 

Aquidauana”, poderá ser Ata de Registro de Preços, conforme observa-se no Artigo descrito abaixo: 

Art. 3o - Poderá ser adotado o Sistema de Registro de Preço quando ocorrer ao menos um dos 

seguintes requisitos:

I - pelas características dos bens ou serviços. Houver necessidade de aquisições ou atendimentos 

frequentes;

II - for mais conveniente a aquisição de bens, com previsão de entregas parceladas ou a contratação 

de serviços esporádicos ou contínuos;

III - for conveniente a aquisição de bens ou serviços para atendimento a mais de um órgão ou 

entidade;

IV - não for possível definir, previamente, de maneira exata, a demanda de consumo por órgãos e 

entidades da Administração pública Municipal, em razão da natureza do bem ou serviço e da 

constância de sua utilização, incluindo ainda as situações em que for imprevisível se haverá ou não 

demanda, parcial ou total, do objeto a ser licitado.

E de acordo com o Decreto Municipal n° 030/GAB/2019 a licitação se justifica e encontra 

amparo legal em seu Art. 3o, inciso IV, pois não há como se prever o quantitativo de alunos que irão 

matricular-se e frequentar a unidade de ensino.

Informamos também que está em Anexo I - O Termo de Referência e Anexo II - O Estudo

Técnico
f ‘ r

Fonte de Recursos:
Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Unidade 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional 12.365.0204 Educação Infantil
Projeto/Atividade 1.013 Aquisição de veículos, Equipamentos e Material Permanente
Elemento 0.52.00.00.00.00.00.01.0001(0001) Equipamento e Material permanente
Código Reduzido 000188

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Unidade 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional 12.365.0204 Educação Infantil
Projeto/Atividade 1.013 Aquisição de veículos, Equipamentos e Material Permanente
Elemento 0.52.00.00.00.00.00.01.0015 (0015) Equipamento e Material permanente
Código Reduzido 000189

LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Educação das 07:00 horas as 10:00 horas 

(período Matutino) e das 13:00 horas as 16:0C horas (Período Vespertino) em dias uteis.

PRAZO DE ENTREGA: Em até 15 dias após a Autorização de fornecimento.
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PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta 

licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados da execução dos serviços ofertados, após a apresentação da respectiva 

documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 

40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso I, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e 

alterações.

FISCAL DA ATA: João Lúcio Echeverria
CPF: 466.226.161-91

FISCAL SUPLENTE DA ATA: Alex Ferreira dos Santos
CPF: 965.964.651-87

Atenciosamente

parecida de Lima BedaWilsandn
Secretária Municipal de Educação

Decreto Municipal n° 10/2021
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ANEXO I, referente a Cl 19/2021

TERMO DE REFERÊNCIA

1 .Unidade requisitante

1.1. - Secretaria Municipal de Educação do Município de Aquidauana, MS.

2.Objeto

2.1. - Solicitar abertura de Processo Licitatório para compra futura de 72 (Setenta e Dois) Carrinhos 
de Passeio para Bebê em estrutura de alumínio, para atender os Centros Municipais de Educação 
Infantil do Município de Aquidauana/MS.

Item Descrição Unidade Quant

1

Carrinho de passeio para bebê: Estrutura em alumínio; Cinto de segurança de 5 pontos; Encosto 
redinável em várias posições de maneira independente; Rodas dianteiras giratórias com travas e 
amortecedores; freios conjugados nas rodas traseiras; capota regulável e com visor; bandeja frontal e 
porta bebidas, articulado de maneira independente; ampla cesta porta-objetos; Dimensões mínima 
quando aberto: Capacidade de até no máximo 15kg; Altura 100 cm; Largura 76,5 cm; Profundidade 80 
cm.

Unid. 72

3.Justificativa

3.1. - O município de Aquidauana possui 08 (oito) CMEIS, dos quais 06 (seis) tem alunos 

matriculados em período integral. Os CMEIS atualmente recebem alunos do seu entorno e também 

de locais mais afastados, sendo o ponto de apoio para os pais deixarem seus filhos para estudarem 

e poderem ir trabalhar.

Ressalta-se que, de acordo com o Plano Municipal de Educação, elaborado no ano de 2015, 

passa ser visto na perspectiva do direto da criança e do direito à Educação, e não mais como 

amparo assistência e o direito da mulher trabalhadora.

Por se tratar de crianças de Berçário, os carrinhos de bebê são de fundamenial importância 

para o desenvolvimento das atividades dos CMEIS, facilitando o trabalho de Professores e 

Assistentes Pedagógicos. A aquisição tem por objetivo a substituição dos carrinhos já existente por 

produtos novos e atender as unidades ensino que não possuem, distribuídos nos Centros de 

Educação Infantil: CMEI José Rodolfo Falcão, CMEI Vereador Ademir Brites, CMEI Andréa Pace de 

Oliveira, CMEI Dona Mafalda, CMEI Dr. Antônio de Arruda Sampaio, CMEI Professor Ênio de Castro

Cabral.
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Os mesmos são necessários para atender a demanda da sala de Berçário I, onde temos em 

torno de 71 crianças matriculadas nesses CMEIS, sendo que a maioria precisa de carrinhos de bebê, 

em razão da necessidade de utilizá-los para passeio, alimentação dos mesmos e na hora do sono.

A aquisição dos objetos solucionará o problema de falta de carrinho, bem como substituição 

dos mesmos que estão em péssimo estado de conservação comprometendo a segurança dos bebês, 

e assim trazendo comodidade e melhorando a qualidade do ensino.

Salientamos que a modalidade para a aquisição futura, conforme o Decreto Municipal n° 

30/GAB/2019 que “Regulamenta o Sistema de Registro de Preço para aquisição de bens e 

contratação de serviços para órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de 

Aquidauana”, poderá ser Ata de Registro de Preços, conforme observa-se no Artigo descrito abaixo: 

Art. 3o - Poderá ser adotado o Sistema de Registro de Preço quando ocorrer ao menos um dos 

seguintes requisitos:

I - pelas características dos bens ou serviços. Houver necessidade de aquisições ou atendimentos 

frequentes;

II - for mais conveniente a aquisição de bens, com previsão de entregas parceladas ou a contratação 

de serviços esporádicos ou contínuos;

III - for conveniente a aquisição de bens ou serviços para atendimento a mais de um órgão ou 

entidade;

IV - não for possível definir, previamente, de maneira exata, a demanda de consumo por órgãos e 

entidades da Administração pública Municipal, em razão da natureza do bem ou serviço e da 

constância de sua utilização, incluindo ainda as situações em que for imprevisível se haverá ou não 

demanda, parcial ou total, do objeto a ser licitado.

E de acordo com o Decreto Municipal n° 030/GAB/2019 a licitação se justifica e encontra 

amparo legal em seu Art. 3o, Item IV, pois não há como se prever o quantitativo de alunos que irão 

matricular-se e frequentar a unidade de ensino.

4. Classificação orçamentária

4.1 - Dotação Orçamentária
Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Unidade 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional 12.365.0204 Educação Infantil
Projeto/Atividade 1.013 Aquisição de veículos, Equipamentos e Material Permanente
Elemento 0.52.00.00.00.00.00.01.0001(0001) Equipamento e Material permanente
Código Reduzido 000188

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Unidade 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional 12.365.0204 Educação Infantil
Projeto/Atividade 1.013 Aquisição de veículos, Equipamentos e Material Permanente
Elemento 0.52.00.00.00.00.00.01.0015 (0015) Equipamento e Material permanente
Código Reduzido 000189
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5. Forma de entrega

5.1 - Os itens serão transportados e entregues de forma parcelada pela licitante vencedora 
conforme necessidade da Secretária Municipal de Educação de Aquidauana, por um período 
estimado de 12 meses, sendo a entrega na Secretaria Municipal de Educação conforme 
requisição dos materiais, cumprindo rigorosamente todas as obrigações, sob pena de 
rescisão contratual.

6. Prazo de entrega e Local de Entrega

6.1 A entrega dos materiais deverá ser feita, nos dias uteis, das 07:00 às 10:00 (Período 
Matutino) e das 13:00 horas as 16:00 horas (Período Vespertino) no seguinte endereço: Rua 
Luiz da Costa Gomes, N° 700, Vila Cidade Nova, Aquidauana, MS.

6.1.1 - A licitante Contratada obriga-se a fornecer os itens contratados, conforme o 
quantitativo e especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a 
substituição/refazimento, em até 10 dias, daqueles que não estejam em conformidade com 
as referidas especificações.

7. Pagamento

7.1 O pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo de até 
30 dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em 
conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal 
eletrônica, acompanhada dos seguintes documentos:

7.1.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social - CND 
(INSS), mediante a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa, 
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

7.1.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos, 
ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão 
competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa do proponente, na forma 
da Lei;

7.1.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de 
Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo 
órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa do proponente, na 
forma da Lei;

7.1.4 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

7.1.5 A comprovação da Regularidade Trabalhista consistirá na apresentação de 
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão 
Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho.
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8. Vigência da Ata de Registro

8.1 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (Doze) meses, contados da data da sua 
assinatura.

9. Indicação de fiscal de contrato

9.1 - Fica designada como fiscal do presente contrato o Sr. João Lúcio Echeverria, 
Matrícula 5130 e como suplente o Alex Ferreira dos Santos, Matrícula 2256, conforme 
dispõe o art. 67 da Lei Federal 8.666/93.

10. Obrigações da contratada

10.1 - Os itens deverão estar de acordo com aquele adjudicado e especificado na proposta, 
devendo ser de boa qualidade, estar em perfeito estado de conservação e com prazo de 
validade de no mínimo 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a 
contar da data do seu recebimento definitivo. Deverão ser entregues devidamente 
embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e 
descarga no local indicado da entrega.

10.2 - A licitante vencedora ficará obrigada a atender a Autorização de Fornecimento no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do envio da requisição ou pedido de compra, 
não podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.

10.3 - Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem qualquer ônus para administração.

10.4 -0 pedido dos itens será parcial, podendo ser efetuados diariamente ou conforme 
necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana, feita mediante pedido de 
compra/requisição dentro do prazo legal.

10.5 - Caso a Licitante não fornecer os itens requisitados, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis contados do envio da requisição/pedido de compra, a Administração convocará a 
Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto 
às demais classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

10.6 - Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, ANEXADAS ÀS 
RESPECTIVAS REQUISIÇÕES, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato 
firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento do 
item(s), o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais exigências legais.

10.7 - Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 - Código de Defesa do Consumidor.

10.8 - Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações 
correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.

10.9 - São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças 
de ÍCMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.
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10.10 - Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo requisitante, em 
dias úteis das 07h00min às 10h00min.

11. Obrigações do contratante

11.1 - Indicar à Contratada seu respectivo saldo, visando subsidiar os pedidos, respeitada a 
ordem e quantitativos a serem fornecidos.

11.2 - Emitir autorização de compra.

1 í .3 - Aplicar as penalidades cabíveis, nas situações previstas no edital.

11.4 - Rejeitar o item entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela 
Contratada.

11.5 - Efetuar o pagamento dentro das condições estabelecidas no edital.

12. Informações Complementares

12.1 - A Licitante vencedora deve dar garantia contra defeitos de fabricação e danos 
ocasionados no transporte dos itens em que for vencedora. Responsabilizando-se pela troca 
do produto defeituoso ou quebrado.

João Lucio Echeverria 
CPF: 466.226.161-91 

Fiscal de contrato
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ANEXO II referente a C! N° 019//2021

ESTUDO TÉCNICO

(Seguindo as diretrizes da Resolução n° 139
18 DE janeiro DE 2021)

1. Descrição do Objeto

Solicitar abertura de licitatório para compra futura de 72 (Setenta e Dois) Carrinhos de 

Passeio para Bebê em estrutura de alumínio, para atender os Centros Municipais de Educação Infantil 

do Município de Aquidauana/MS por um período de 12 meses.

Item Descrição Unidade

1 Carrinho de passeio para bebê: Estrutura em alumínio; Cinto de segurança de 5 pontos; Encosto reclinável de em várias 
posições de maneira independente; Rodas dianteiras giratórias com travas e amortecedores. Freios conjugados nas rodas 
traseiras; capota regulável e com visor; Bandeja frontal e porta bebidas, articulado de maneira independente; ampla cesta 
porta-objetos; Dimensões mínima quando aberto: Capacidade de até no máximo 15kg; Altura 100 cm; Largura 76,5 cm; 
Profundidade 80 cm.

Unid.

2. Justificativa da Aquisição e da modalidade e tipo de licitação escolhida

O município de Aquidauana possui 08 (oito) CMEIS, dos quais 06 (seis) tem alunos 

matriculados em período integral. Os CMEIS atualmente recebem alunos do seu entorno e também de 

locais mais afastados, sendo o ponto de apoio para os pais deixarem seus filhos para estudarem e 

poderem ir trabalhar.

Ressalta-se que de acordo com o Plano Municipal de Educação, elaborado no ano de 2015, 

paésa ser visto na perspectiva do direto da criança e do direito à Educação, e não mais como amparo 

assistência e o direito da mulher trabalhadora.

Por se tratar de crianças de Berçário, os carrinhos de bebê são de fundamental importância 

para o desenvolvimento das atividades dos CMEIS, facilitando o trabalho de Professores e Assistentes 

Pedagógicos. A aquisição tem por objetivo a substituição dos carrinhos já existente por produtos novos 

e atender as unidades ensino que não possuem, distribuídos nos Centros de Educação Infantil: CMEI 

José Rodolfo Falcão, CMEI Vereador Ademir Brites, CMEI Andréa Pace de Oliveira, CMEI Dona 

Mafalda, CMEI Dr. Antônio de Arruda Sampaio, CMEI Professor Ênio de Castro Cabral.

Os mesmos são necessários para atender a demanda da sala de Berçário I, onde temos em 

torno de 71 crianças matriculadas nesses CMEIS, sendo que a maioria precisa de carrinhos de bebê, 

em razão da necessidade de utilizá-los para passeio, alimentação dos mesmos e na hora do sono.

A aquisição dos objetos solucionará o problema de falta de carrinho, bem como, substituição 

dos mesmos que estão em péssimo estado de conservação como se observa na (figura 1) 

comprometendo a segurança dos bebês, e assim trazendo comodidade e melhorando a qualidade do 

ensino.
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Figura 1 - Foto do Estado atual dos Carrinhos de Bebês - CMEIS

Salientamos que a modalidade para a aquisição futura, conforme o Decreto Municipal n° 

30/GAB/2019 que “Regulamenta o Sistema de Registro de Preço para aquisição de bens e contratação 

de serviços para órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Aquidauana”, poderá ser 

Ata de Registro de Preços, conforme observa-se no Artigo descrito abaixo:

Art. 3o - Poderá ser adotado o Sistema de Registro de Preço quando ocorrer ao menos um dos 

seguintes requisitos:

I - pelas características dos bens ou serviços. Houver necessidade de aquisições ou atendimentos 

frequentes;

II - for mais conveniente a aquisição de bens, com previsão de entregas parceladas ou a contratação 

de serviços esporádicos ou contínuos;

III - for conveniente a aquisição de bens ou serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade; 

IV - não for possível definir, previamente, de maneira exata, a demanda de consumo por órgãos e 

entidades da Administração pública Municipal, em razão da natureza do bem ou serviço e da 

constância de sua utilização, incluindo ainda as situações em que for imprevisível se haverá ou não 

demanda, parcial ou total, do objeto a ser licitado.

E de acordo com o Decreto Municipal n° 030/GAB/2019 a licitação se justifica e encontra 

amparo legal em seu Art. 3o, Item IV, pois não há como se prever o quantitativo de alunos que irão 

matricular-se e frequentar a unidade de ensino. .
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CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BERÇÁRIO ALUNOS MATRICULADOS-0 a 11 meses CAPACIDADE DAS SALAS

CMEI Dona Mafalda 11 12
CMEI Andréa Pace de Oliveira 12 12
CMEI Bezerra de Menezes - -
CMEI Vereador Ademir Brites 13 12
CMEI Prof. Ênio Cabral 12 12
CMEI Dr. Antônio Arruda Sampaio 12 12
CMEI Prof. José Rodolfo Falcão 11 12
CMEI Valdir Cathcart Ferreira - -

TOTAL 71 72

3. Estimativa da quantidade e do valor

3.1 - Estimativas das quantidades para Licitação
Item Descrição Unidade Quant

1 Carrinho de passeio para bebê: Estrutura em alumínio; Cinto de segurança de 5 pontos; Encosto redinável 
de em várias posições de maneira independente; Rodas dianteiras giratórias com travas e amortecedores. 
Freios conjugados nas rodas traseiras; capota regulável e com visor; Bandeja frontal e porta bebidas, 
articulado de maneira independente; ampla cesta porta-objetos; Dimensões mínima quando aberto: 
Capacidade de até no máximo 15kg; Altura 100 cm; Largura 76,5 cm; Profundidade 80 cm.

Un 72

3.2- Demonstração dos valores já contratados pela Administração
Item Descrição Unid. 2021 

QTD.
2020 2019

QTD VALOR 
UNIT. R$

VALOR TOT. R$

1 Carrinho de passeio para bebê: Estrutura em alumínio; Cinto 
de segurança de 5 pontos; Encosto reclinável de em várias 
posições de maneira independente; Rodas dianteiras 
giratórias com travas e amortecedores. Freios conjugados nas 
rodas traseiras; capota regulável e com visor; Bandeja frontal 
e porta bebidas, articulado de maneira independente; ampla 
cesta porta-objetos; Dimensões mínima quando aberto: 
Capacidade de até no máximo 15kg; Altura 100 cm; Largura 
76,5 cm; Profundidade 80 cm.

UN 72 150 R$ 369,0167 R$ 55.352,51 -

A tabela acima demonstra os últimos valores praticados no Contrato n° 81/2020 do 
Pregão n° 014/2020, Processo Administrativo 45/2020 (vigência 15/06/2020 a 15/12/2020). O 
Pregão tinha vigência até o final ano de 2020, e devido a PANDEMIA/COVID19, os objetos 
provenientes deste Contrato não foram adquiridos pela Secretaria de Educação, em virtude 
da suspensão das aulas, não havendo necessidade em adquiri-los para que ficassem 
guardados.

4. Análise de demanda, de consumos anteriores e perspectiva futura
4.1 - Demonstrativo das quantidades já licitadas em anos anteriores

Item Descrição Unid. 2021 QTD. 2020 QTD. 2019 QTD.

1

Carrinho de passeio para bebê: Estrutura em alumínio; Cinto de segurança de 5 
pontos; Encosto reclinável de em várias posições de maneira independente; Rodas 
dianteiras giratórias com travas e amortecedores. Freios conjugados nas rodas 
traseiras; capota regulável e com visor; Bandeja frontal e porta bebidas, articulado 
de maneira independente; ampla cesta porta-objetos; Dimensões mínima quando 
aberto: Capacidade de até no máximo 15kg; Altura 100 cm; Largura 76,5 cm; 
Profundidade 80 cm.

Un 72 150 -
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O Pregão tinha vigência até o final ano de 2020, e devido a PANDEMIA/COVID19, os 
objetos provenientes deste Contrato não foram adquiridos pela Secretaria de Educação, em 
virtude da suspensão das aulas, não havendo necessidade em adquiri-los para que ficassem 
guardados.

No entanto, como não foi adquirido o produto licitado, e a vigência do contrato se 
encerrou em dezembro 2020, a Secretaria Municipal de Educação está solicitando abertura 
de processo licitatório para aquisição de 72 (setenta e dois) carrinhos somente para os CMEIS 
onde tenha berçário, e não mais para atender maternal I e II, motivo pelo qual houve a 
diminuição da quantidade licitada.

5. Informações de preços de mercado, pesquisados, no mínimo, em três fontes, 
salvo limitação de mercado devidamente justificada; e requisitos a serem atendidos 
pelo futuro contratado.

As Pesquisas de Mercado seguirão as Orientações oriundas do TCU e do TCE/MS, 
seguindo as novas diretrizes da Instrução Normativa n° 73/2020.

João Lucio Echeverria 
CPF: 466.226.161-91 

Fiscal de contrato


