TOMADA DE PREÇO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA

Nr.: 2/2016 - TP

CNPJ: 95.990.198/0001-04
R. Celso Tozzo,27
C.E.P.: 89819-000 - Cordilheira Alta - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

32/2016
32/2016
14/03/2016

Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REMOÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE
BRINQUEDOS INSTALADOS NOS PARQUES INFANTIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA LINHA BENTO GOLÇALVES E CENTRO
EDUCACIONAL MEDIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 11/2016 (Sequência: 1)
Ao(s) 11 de Abril de 2016, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
, reuniram-se os membros da
Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Decreto nº 037, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 32/2016, Licitação nº 2/2016 - TP, na modalidade de Tomada de Preço
p/ Compras e Serviços.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as
propostas,
a
comissão
emitiu
o
parecer
discriminando
o(s)
vencedor(es),
conforme
segue
abaixo:

Parecer da Comissão:

Participante:
Item

1

Aos dose dias do mês de abril de 2016, as 13:45, reuniram-se os membros da comissão para dar continuidade aos
trabalhos da licitação em epigrafe. analisado o documento (ILG)apresentado no dia 11/04/16 pela empresa
Sulbrinquedos Indutria e Comercio Ltda Me constatou-se que o mesmo é válido, ficando a Empresa Habilitada para a
próxima fase.Dando continuidade, o representante da licitante, devidamente credenciado, manifestou verbalmente seu
desinteresse pela interposição recursal. Dessa forma, a comissão passa para a próxima fase, abrindo o envelope da
proposta de preços. Após todos os presentes rubricar a proposta, a mesma foi analisada pela comissão. Da analise
constatou-se que a mesma é válida, em conformidade com o edital, sendo a Empresa Sulbrinquedos Indutria e
Comercio Ltda Me, declarada vencedora do presente certame. Após os autos serão encaminhados ao prefeito
Municipal para verificação e posterior Homologação, se assim desejar. Sem mais, encerra-se a presente sessão.

1269 - SULBRINQUEDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Especificação

REMOÇÃO,REFORMA E RECUPERAÇÃO DE

Un.Med. Qtde Cotada
un

BRINQUEDOS ESCOLA BENTO GONÇALVES:parque
completo 02 torres c/toldo:reforma geral e subst.dos itens
danificados, verificação do assoalho, calha dos
escorregadores chapa 16mm c/proteção lateral c/ corrimão
nas escadas antiderrapante, torres,cobertura, 1 escada
vertical antiderrapante, 1 passarela modelo ponte, 2
trapézios, 1 escorregador, 1 balanço vai-e-vem jacarezinho
c/2 lugares, 1 balanço c/cestinha, 1 balanço c/assento e
correntes 5,5mm, c/cadeira de bebê, 1 balanço c/ assento, 1
gangorra c/ 2 lug.
Acabamento:solda,lixamento,polimento,fosfatização e
pintura anticorrosiva. Parque completo 1 torre c/toldo:
reforma geral e subst.dos itens danificados, verificação do
assoalho, calha dos escorregadores chapa 16mm
c/proteção lateral c/ corrimão nas escadas antiderrapante,
torre, 1 trapézio p/ginástica, 1 escorregador, 1 balanço
vai-e-vem jacarezinho, 1 balanço c/ cesta, 1 balanço c/cesta
e corrente, 1 assento c/ corrente, 1 gangorra 2
lug.Acabamento:solda, lixamento, polimento, fosfatização e
pintura anticorrosiva. Balanço 2 lug.:reforma geral e
subst.dos itens danificados, parafusos,
porcas.Acabamento:solda,lixamento,polimento, fosfatização
e pintura anticorrosiva. Balanço 1 lugar:reforma geral e
subst. dos itens danificados, parafusos,
porcas.Acabamento:solda,lixamento,polimento, fosfatização
e pintura anticorrosiva. Balanço 3 lug.:reforma geral e
subst.dos itens danificados, parafusos,
porcas.Acabamento:solda, lixamento,polimento,fosfatização
e pintura anticorrosiva. Gangorra 4 lug.:reforma geral e
subst.dos itens danificados, parafusos, porcas.
Acabamento:solda,lixamento,polimento,fosfatização e
pintura anticorrosiva. Carrossel Globo c/volante:reforma
geral e subst.dos itens danificados, parafusos, porcas,
rolamentos.Acabamento:solda,lixamento,polimento,fosfatização
e pintura anticorrosiva. Banco:reforma geral e subst.dos
itens danificados,
parafusos,porcas.Acabamento:solda,lixamento,polimento,fosafatização
e pintura anticorrosiva.Acabamento:solda,
lixamento,polimento,fosfatização e pintura anticorrosiva.

1,00 SB

Marca

Desconto
0,0000

Preço Unitário
22.300,00

Preço Total
22.300,00
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Participante:

1269 - SULBRINQUEDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Item
Especificação
Marca
Un.Med. Qtde Cotada
2 REMOÇÃO DE LOCAL,REFORMA E RECUPERAÇÃO DE
un
1,00 SB
BRINQUEDO KIT 4 EM 1 NO CEI MEDIAÇÃO:reforma geral
e subst.dos itens danificados, 1 escorregador,2 balanços
c/corrente, 1 gangorra e 1 escada vertical. Balanço 2
cestas, 8 lug.: reforma geral e subst.dos itens danificados,
cestas completas,engates,parafusos, porcas. Carrossel
convencional:reforma geral e subst.dos itens danificados,
rolamento 30.210. Labirinto Gaiola:reforma geral e subst.dos
itens danificados. Colunas, escadas e degraus. Balanço
vai-evem 6 lug.:reforma geral e subst dos itens danificados,
parafusos, porcas. Balanço convencional 3 lug.:reforma
geral e subst.dos itens danificados. Assentos completos,
parafusos, porcas emborrachadas, engates, eixo, correntes
5,5mm galvanizadas. 2 bancos:reforma geral e subst.dos
itens danificados. O acabamento de todos os itens acima
mencionados deverá ter: solda, lixamento, polimento,
fosfatização e pintura anticorrosiva.

Desconto
0,0000

Preço Unitário
15.300,00

Total do Participante -------->
Total Geral ---------------------->

Preço Total
15.300,00

_________________________
37.600,00

37.600,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos
representantes das proponentes.
Cordilheira Alta, 11 de Abril de 2016

COMISSÃO:
ADRIANA DE CEZARO MORESCO

- ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

CACHTIUZE MAGNANTI

- ........................................ - SECRETARIA/MEMBRO

FLAVIANO PERIM

- ........................................ - MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Carlos Fonseca da Silva

- ................................................................. - Representante

