
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA             

CNPJ:

RUA CORONEL VITORIO, 966                

C.E.P.:

95.996.187/0001-31

89675-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

-

Vargem Bonita - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  16/2019 - PR

30/2019

30/2019

22/04/2019

Folha:  1/4

       O(a)  Prefeita Municipal Em Exercício,  MELANIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, no uso das atribuições

que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios

ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo

Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

30/2019

16/2019-PR

PREGÃO PRESENCIAL

31/05/2019

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Vargem Bonita,   31   de  Maio   de   2019.

----------------------------------------------------------------------

MELANIA ROMAN MENEGHINI - Prefeita Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA             

CNPJ:

RUA CORONEL VITORIO, 966                

C.E.P.:

95.996.187/0001-31

89675-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

-

Vargem Bonita - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  16/2019 - PR

30/2019

30/2019

22/04/2019

Folha:  2/4

DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME     (8894)

1

PARQUE INFANTIL COLORIDO com estrutura principal (colunas)

em Madeira Plástica, com dimensões mínimas de 11cm x 11cm e

parede de 20mm, revestida com acabamento de Polipropileno e

Polietileno pigmentado, na cor itaúba contendo:

- 2 (duas) Plataforma com as dimensões mínimas de 1,00m x

1,00m, confeccionada em tábuas tipo assoalho de madeira

plástica e cobertura em plástico rotomoldado, estilo pirâmide

quadrada de 1,26m x 1,26m;

- 1 (um) Tobogã, em plástico rotomoldado, 2 curvas com 90º x

80mm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico

rotomoldado ao piso, com seção de saída dupla em plástico

rotomoldado;

- 1 (um) Fechamento em plástico rotomoldado;

 - 1 (uma) Escada em plástico rotomoldado, duplo, com 5 (cinco)

degraus, com as dimensões mínimas de 1.000mm de

comprimento x 600mm de largura, corrimãos em aço tubular

retangular de 30mm x 70mm, com parede de 1,25mm;

 
1(um) Tubo horizontal em plástico rotomoldado, com as

dimensões mínimas de 1,60m de comprimento x 0,80 m de

diâmetro;

 
- 1(um) Conjunto de balanços com 02 (dois) assentos em plástico

rotomoldado, correntes de Elo Curto dimensões mínimas de 1520

mm de comprimento, Estrutura de aço tubular de diâmetro mínimo

de 42,6mm com parede de 2,00mm;

- 1 (uma) Rampa de escalada curva em plástico rotomoldado

dupla, de 6 (seis) degraus, com portal de segurança em plástico

rotomoldado;

 
- 1 (um) Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de

deslizamento com as dimensões mínimas de 3m x 530mm de

largura, com proteção e pega mão em plástico rotomoldado;

- 1 (um) Jogo da velha composto por no mínimo 9 (nove) cilindros

em plástico rotomoldado, colorido, com as letras "X" e "O" na cor

preta;

- Demais itens, utensílios e equipamentos necessários e

obrigatórios para a instalação dos Equipamentos.

- Garantias mínimas ofertadas pelo fabricante.

OBS:

 
1.É de responsabilidade do Licitante vencedor as despesas de

entrega e instalação dos Equipamentos.

 
2.O Município indicará o local e fornecerá os materiais básicos

para instalação, tais como: cimento, areia, brita e a preparação e

nivelamento do local. - Marca: KRENKE

PARQ 3,00  0,0000 18.000,00    54.000,00

Vargem Bonita,   31   de  Maio   de   2019.

----------------------------------------------------------------------

MELANIA ROMAN MENEGHINI - Prefeita Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA             

CNPJ:

RUA CORONEL VITORIO, 966                

C.E.P.:

95.996.187/0001-31

89675-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

-

Vargem Bonita - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  16/2019 - PR

30/2019

30/2019

22/04/2019

Folha:  3/4

DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME     (8894)

2

PARQUE INFANTIL COLORIDO com estrutura principal (colunas)

de Madeira Plástica, com as dimensões mínimas de 11cm x 11cm

e parede com o mínima de 20mm revestida com acabamento de

Polipropileno e Polietileno pigmentado, cor itaúba contendo:

 
- 1 (uma) Plataforma, confeccionada em madeira plástica, com

altura mínima de 1,35m, estruturada com cantoneira metálica,

com estrutura mínima de  1,07m x 1,07m, cantoneira 4cm

galvanizado, pintada e sem cobertura, com coqueiro 8 folhas em

plástico decorativo e suporte de fixação em alumínio;

 
- 1 (uma) Plataforma com dimensões mínimas de 1,00m x 1,00m,

confeccionada em tábuas tipo assoalho de madeira plástica e

cobertura em plástico rotomoldado, estilo pirâmide quadrada,

como dimensões mínimas de 1,26m x 1,26m, com altura do

patamar de 1,35m;

 
- 1 (uma)Plataforma com dimensões mínimas de 1,00m x 1,00m,

confeccionada em tábuas tipo assoalho de madeira plástica e

cobertura em plástico rotomoldado, estilo pirâmide quadrada de

1,26m x 1,26m,com altura do patamar de 1,20m;

- 1(um) Escorregador reto, em plástico rotomoldado, seção de

deslizamento dimensões mínimas de 2700mm x 530mm de

largura;

- 1 (uma) Passarela reta, com estrutura tubular de aço, com

diâmetro de dimensões mínimas: 31,75mm e parede de 2,00mm,

barras verticais de diâmetro 9,525mm, 1950mm de comprimento x

940mm de largura e altura de 800mm, assoalho em madeira

plástica com travessas de itaúba;

- 1 (uma) Estrutura de balanço em alumínio com 02 assentos em

rotomoldado, correntes de Elo curto, com as dimensões mínimas:

1,52 metros de comprimento, estrutura de aço tubular de diâmetro

42,6mm com parede de 2mm;

- 1 (uma) Rampa de madeira com 07 (sete) tacos, com dimensões

mínimas de 2000mm de comprimento x 920mm de largura, com

estrutura, assoalho e tacos em itaúba;

- 1 (um) Tobogã em plástico rotomoldado, com 2 curvas de 90º,

com dimensões mínimas de 2600mm de comprimento x 760mm

de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico

rotomoldado e ao piso, com seção de saída em plástico

rotomoldado;

- 1 (uma) Rampa de escalada curva, em plástico rotomoldado

dupla de 6 (seis) graus, com portal de segurança em plástico

rotomoldado;

- 1 (uma) Escada em plástico rotomoldado duplo, com 5 (cinco)

degraus, com dimensões mínimas de 1700 mm de comprimento x

600mm de largura, corrimãos em aço tubular retangular de 30mm

x 70mm com parede de 1,25mm;

- 1 (um) Kit Jogo da velha, composto por no mínimo 9 cilindros em

plástico rotomoldado, colorido, com de letras "X" e "O" na cor

preta;

- 1 (um) Tubo curvado em plástico rotomoldado 90º graus, com

dimensões mínimas de 1,82m de comprimento x 75cm de

diâmetro de abertura;

- 2 (dois) Fechamentos em plástico rotomoldado;

- Demais itens, utensílios e equipamentos necessários e

PARQ 3,00  0,0000 25.900,00    77.700,00

Vargem Bonita,   31   de  Maio   de   2019.

----------------------------------------------------------------------

MELANIA ROMAN MENEGHINI - Prefeita Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA             

CNPJ:

RUA CORONEL VITORIO, 966                

C.E.P.:

95.996.187/0001-31

89675-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

-

Vargem Bonita - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  16/2019 - PR

30/2019

30/2019

22/04/2019

Folha:  4/4

- Demais itens, utensílios e equipamentos necessários e

obrigatórios para a instalação dos Equipamentos.

- Garantias mínimas ofertadas pelo fabricante.

OBS:

 
1.É de responsabilidade do Licitante vencedor as despesas de

entrega e instalação dos Equipamentos.

 
2.O Município indicará o local e fornecerá os materiais básicos

3

BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLA EM FORMATO DE

CAVALO com a seguinte descrição e dimensões mínimas: peça

de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total,

1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até

o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado

a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura

eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte

âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no

brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou

terra;

- Demais itens, utensílios e equipamentos necessários e

obrigatórios para a instalação dos Equipamentos.

- Garantias mínimas ofertadas pelo fabricante.

OBS:

 
1.É de responsabilidade do Licitante vencedor as despesas de

entrega e instalação dos Equipamentos.

 
2.O Município indicará o local e fornecerá os materiais básicos

para instalação, tais como: cimento, areia, brita e a preparação e

nivelamento do local. - Marca: KRENKE

PÇ 4,00  0,0000 2.400,00    9.600,00

Total do Fornecedor: 141.300,00

Total Geral: 141.300,00

Vargem Bonita,   31   de  Maio   de   2019.

----------------------------------------------------------------------

MELANIA ROMAN MENEGHINI - Prefeita Municipal


