
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM                  

CNPJ:

AV. DOM PEDRO II, 230

C.E.P.:

82.814.575/0001-02

89790-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

-

Ipumirim - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  3/2020 - PR

10/2020

30/01/2020

Folha:  1/3

       O(a)  Prefeito Municipal,  VOLNEI ANTONIO SCHMIDT, 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):

10/2020

3/2020-PR

PREGÃO PRESENCIAL

17/02/2020

Registro de preço para possivel aquisição  e instalação de parque infantil, conforme descritivo e 

especificações anexo III do edital.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Ipumirim,   17   de  Fevereiro   de   2020.

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

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT

PREFEITO MUNICIPAL  

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

Volnei Antonio Schmidt- Prefeito de Ipumirim
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MULTIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA     (10322)

1

Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de

Madeira Plástica medindo 11x11cm e parede de 20mm Revestida

com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor

itaúba contendo:

3 -Plataformas medindo 1,01 x1,01m, estrutura metálica

cantoneira galvanizada a fogo medindo 3x8cm espessura 1,5mm,

confeccionado com deck de madeira plástica 13x3cm com

acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itaúba,

cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de

pirâmide quadrada, medindo 1,26mx1,26m; com altura de 1,35mt

1-Plataformas medindo 1,01 x1,01m, estrutura metálica cantoneira

galvanizada a fogo medindo 3x8cm espessura 1,5mm,

confeccionado com deck de madeira plástica 13x3cm com

acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itaúba,

cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de

pirâmide quadrada, medindo 1,26mx1,26m; com altura de 1,20mt

1-Rampa de escalada curva em plástico rotomoldado dupla de 6

de graus

Com portal de segurança em plástico rotomoldado

   1 -Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro

de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de

diâmetro 14,00mm e junções em plástico injetado;

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

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-Passarela convexa com estrutura tubular de aço, com

diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de

diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 83mm de

largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com

travessas de itaúba;

   1 -Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de

deslizamento com 3000mm x 530mm de largura;

   1 -Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60m de

compr. X 0,80 m de diâmetro;

1-Descida de bombeiro com estrutura de aço tubular de diâmetro

38,1mm, parede de 2,00mm e comprimento (altura) de 2750mm,

fixado ao piso e a torre + 5 ripas de madeiras fixadas na torre

como subida

   1-Escorregador duplo em plástico rotomoldado com

deslizamento de 2,50m x 0,90cm de comprimento

   1 -Escada em plástico rotomoldado duplo com 5 degraus,

medindo 1700 mm de comprimento x 600mm de largura,

corrimãos em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com

parede de 1,25mm;

   1 -Passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de

31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro

9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura

e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas

de itaúba;.

3- Fechamentos em plástico rotomoldado

garantia de fabricação por um periodo de 2 anos a contar da data

UN 6,00  0,0000 18.660,00    111.960,00

Ipumirim,   17   de  Fevereiro   de   2020.

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

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT

PREFEITO MUNICIPAL  

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

Volnei Antonio Schmidt- Prefeito de Ipumirim
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garantia de fabricação por um periodo de 2 anos a contar da data

da emissão da nota fiscal.

instalado pela empresa vencedora em local definido pela

administração publica municipal.

Total do Fornecedor: 111.960,00

Total Geral: 111.960,00

Ipumirim,   17   de  Fevereiro   de   2020.

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

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
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Volnei Antonio Schmidt- Prefeito de Ipumirim


