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Processo n° 121/2017

Pregão Presencial n° 044/2017

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de brinquedos para atendimento as creches do Município.

Adjudicação

Considerando a homologação do processo licitatório, adjudico o seu objeto aos vencedores e autorizo efetivar

a execução de seu objeto com os recursos da dotação orçamentária indicada. Em consequência, nos termos do artigo

64, caput, da lei federal n° 8666/1993, convoco os adjudicatários, abaixo relacionados, para comparecerem a esta

Prefeitura para a assinatura do instrumento contratual (Ata de registro de Preços).

NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA EIRELI EPP - CNPJ: 13.094.173/0001-68

Descrição: Marca: Unid: Quant: Vlr Unit. Vlr Desc. Vlr. Total
Playground multicolorido composto: com paredes com 1,85 m de altura;

rampa de escalada com orifícios vazados para apoio dos pés e

passagem para uma criança por vez (segurança); 2 escorregadores

curvos com postinhos de sustentação com rosca; 01 guarda-corpo com

timão acoplado, parede com vazados verticais; parede com arco de

proteção acoplado e uma plataforma sextavada com drenos para evitar

acúmulo de água. As 2 paredes  contém passagens inferiores para

entrada/saída. Playground multicolorido composto: com paredes com

1,85 m de altura; rampa de escalada com orifícios vazados para apoio

dos pés e passagem para uma criança por vez (segurança); 2

escorregadores curvos com postinhos de sustentação com rosca; 01

guarda-corpo com timão acoplado, parede com vazados verticais;

parede com arco de proteção acoplado e uma plataforma sextavada

com drenos para evitar acúmulo de água. As 2 paredes  contém

passagens inferiores para entrada/saída. Feito em Polietileno composto

com aditivo-anti estático e aditivo UV que protege contra raios solares,

garantindo assim a durabilidade do produto. Comp.: 2,65 m; Largura:

4,80 m; Alt.: 1,85 m. Garantia de fábrica.

FRESO un 2,0000 7.400,0000  - 14.800,00

Valor Total Adjudicado R$ 14.800,00

GILSON L. LACERDA RIBEIRO - CNPJ: 03.880.787/0001-11

Descrição: Marca: Unid: Quant: Vlr Unit. Vlr Desc. Vlr. Total
Cama Elástica - Dimensões tamanho 4,30mt de diâmetro confeccionada

em tubo galvanizado, lona de salto QR 3/2 de alta resistência em uma, 2

ou 3 cores, proteção de molas em lona vinílica Fio 1000, espuma D33

com 3cm de espessura com várias cores, proteção lateral (redes) em

polipropileno multicolorido com comprimento de 13,50 x 1,30 de altura,

malha 10, 4mm  de espessura Cama Elástica - Dimensões tamanho

4,30mt de diâmetro confeccionada em tubo galvanizado, lona de salto

QR 3/2 de alta resistência em uma, 2 ou 3 cores, proteção de molas em

lona vinílica Fio 1000, espuma D33 com 3cm de espessura com várias

cores, proteção lateral (redes) em polipropileno multicolorido com

comprimento de 13,50 x 1,30 de altura, malha 10, 4mm  de espessura,

hastes de ferro em tubo galvanizado no tamanho 1,85mt, escadinha de

acesso de metalon galvanizado, 96 molas galvanizadas helicoidais de

tração, resistência de até 300kg de impacto ou 150kg de peso corporal

HENRY un 3,0000 1.790,0000  - 5.370,00

Piscina de Bolinhas 1.50 x 1.50 com 1500 bolinhas completa com toldo

colorido, rede de proteção e portinha. Estrutura em ferro e pintura

eletrostática revestida em espuma D33 e lona vinílica fio 1000. Rede em

polipropileno multicolorido com comprimento de 6,20mt x 1,15mt de

altura, 3mm de espessura. Uso coletivo recomendado: para até 5

crianças. Acompanha:1500 bolinhas super resistentes. Idade sugerida: 1

a 9 anos. Dimensões (LxAxP): 150x190x150cm. Peso aprox.: 48000g.

 

MACPLAY un 3,0000 900,0000  - 2.700,00
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Playground multicolorido composto de: 01 escorregador de 2,73 mts

com prancha ondulada e bases de apoio em forma de T; 01

escorregador em curva com 2,20 mts; 01 escalada de 1,86 mts para

acesso; 01 piscina de bolinhas com piso na parte inferior (incluso 500

bolinhas); 01 rapel em curva com 1,86 mts com pedras de apoio para os

pés e as mãos; 01 parede de escalada interna para acesso ao

escorregador grande, 01 ponte para acesso com barra de segurança e

01 painel alternativo com jogo da velha Playground multicolorido

composto de: 01 escorregador de 2,73 mts com prancha ondulada e

bases de apoio em forma de T; 01 escorregador em curva com 2,20 mts;

01 escalada de 1,86 mts para acesso; 01 piscina de bolinhas com piso

na parte inferior (incluso 500 bolinhas); 01 rapel em curva com 1,86 mts

com pedras de apoio para os pés e as mãos; 01 parede de escalada

interna para acesso ao escorregador grande, 01 ponte para acesso com

barra de segurança e 01 painel alternativo com jogo da velha. Feito em

Polietileno composto com aditivo-anti estático e aditivo UV que protege

contra raios solares, garantindo assim a durabilidade do produto.

Medidas: Comp.: 6,20 m; Largura: 4,55 m; Alt.: 2,20m. Garantia de

fábrica.

MUNDOAZUL un 2,0000 13.750,000

0

 - 27.500,00

Valor Total Adjudicado R$ 35.570,00

SANTANA DO DESERTO, 01 de Novembro de 2017.

WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal
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