
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO             CNPJ:PRAÇA GERÔNIMO SILVEIRA ALBANAES, 78C.E.P.: 82.845.744/0001-7188260-000 - Major Gercino - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  21/2021 - PR 32/202132/202119/03/2021Folha:  1/3 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 7 de Abril de 2021, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO             , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  12/2021, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  32/2021, Licitação nº 21/2021 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PLAYGROUND, COM A FINALIDADE DE EQUIPAR A PRAÇA GERÔNIMO SILVEIRA ALBANAS, NOCENTRO DO MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL,CUJOS RECURSOS SÃO ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 2020/TR000037, PROCESSO SCC/7562/2019, DA SECRETARIA DEESTADO DA EDUCAÇÃO, GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2021    (Sequência: 1)
Parecer da Comissão:
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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  21/2021 - PR 32/202132/202119/03/2021Folha:  2/3ItemParticipante: Especificação9908 - B E B PLAYGROUNDS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 01 (um) PLAYGROUND com área de ocupação: 7,30 x5,20m; Altura: 2 plataformas; 1,35m (chão/plataforma); 1plataforma 0,95m (chão/plataforma); Estrutura principalconfeccionada em colunas de madeira plástica com reforçointerno tipo cruzeta Medindo 9x9cm, com cantosarredondados e acabamento em polipropileno e polietilenopigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo epintura eletrostática, com Certificado de conformidade comas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), comprovando que o produto entregue atende asnormas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificadoemitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estruturametálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mmespessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeiraplástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior emplástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada,medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho:1,35m.01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estruturametálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mmespessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeiraplástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura; Altura dochão até o assoalho: 1,35m.01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estruturametálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mmespessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeiraplástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior emplástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada,medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho:95cm.01 Plataforma de ligação, medindo 1,06 x1,06m, comestrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua demadeira plástica 136x30mm cor itaúba, e 2 guarda corpo,confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla,medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura nosentido vertical. Altura após montagem: 0,80m.01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18,com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetadocolorido, medindo 0,80x1,80m. Altura: 1,35m.01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm#16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, comdegraus em madeira plástica 60x13,6x3cm com reforço naparte inferior. 01 Rampa de escalada curvada,confeccionada em polietileno rotomoldado parede duplamedindo 1,60x0,60m com 6 degraus. 01 Rampa deescalada curvada, confeccionada em polietilenorotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6degraus (95cm). 01 Tubo de ligação 90º, composto poruma curva de 90 graus, com diâmetro de 0,75m,confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges empolietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m,com todos os parafusos de fixação escondidos por tampasem plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm dediâmetro servindo como visores. 01 Jogo da velha colorido,com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras Xe 0 na cor preta. 01 Guarda corpo, confeccionado empolietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m,com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Alturaapós montagem: 0,80m.01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo alargura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, comacabamento arredondado no final da pista com portal desegurança, confeccionado em polietileno rotomoldadoparede dupla, medindo 92x88cm, com espaço depassagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto emfibra de vidro, medindo 1,80m de comprimento e 0,44m delargura externa, com largura interna no mínimo 33cm abasde no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo35cm, com acabamento arredondado no final da pista comportal de segurança, confeccionado em polietilenorotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaçode passagem medindo 64x80cm.

UN 1,00  b&b 0,0000 17.100,00    17.100,00   
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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  21/2021 - PR 32/202132/202119/03/2021Folha:  3/3de passagem medindo 64x80cm. Total do Participante --------> 17.100,00   _________________________Total Geral ----------------------> 17.100,00   

 COMISSÃO: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.SANDRO MORETI ELIASHEITOR PAULO PRIMPATRICIA SOARES BORGES
Major Gercino,  7  de  Abril  de  2021 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - MEMBRO - ........................................ - MEMBRO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:GISELI JEREMIAS - ................................................................. - Representante B&BMARCEL L STACHETTI - ................................................................. - Representante ROTOFABRILWALDEMIRO KREHNKE - ................................................................. - Representante WHELOISA GOMES - ................................................................. - Representante PLASGOMES


