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Quinta-feira, 14 de Fevereiro de 2019 Ano XXV - Edição N.: 5714

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/262
 
Processo n°: 04-001.578/18-19
Objeto: Registro de preços para aquisição de brinquedos de playground, por preço unitário de cada item, para atender demanda
do município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses.

O Pregoeiro designado pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das propostas
eletrônicas e o encerramento da etapa de lances, julgou:
 
Lote (1) - BRINQUEDO PERMANENTE, CASA DE BONECA - COTA PRINCIPAL
 
Em 17/12/2018, o licitante MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP passou a ser arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$ 89.994,25 (oitenta e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos).
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa MASTER COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP. Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.3.2 do edital, o prospecto foi analisado e
aprovado pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação).
 
Em determinação ao subitem 11.18 do edital, o licitante MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP aceitou
reduzir sua proposta para o valor de R$ 78.267,95 (setenta e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco
centavos).
 
O licitante MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP foi declarado vencedor do lote por atender a todas as
condições editalícias e por apresentar proposta com o valor mais vantajoso para o município, portanto, adjudicado o objeto do lote
da licitação com o valor global de R$ 78.267,95 (setenta e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos),
sendo o seguinte quantitativo e valor unitário do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital:
 
- Item 01 - 37 unidades de brinquedo permanente, casa de boneca, em polietileno (processo de rotomoldagem), com aditivo
antiestático e aditivo anti-uv, balcão externo na janela, laterais arredondadas, parafusos fixados, dimensões: largura 1310 mm x
altura mínima 1287 mm x comprimento 1610 mm (variação aceitáveL +/-10%) – R$ 2.115,35.
 
Lote (2) - BRINQUEDO PERMANENTE, CASA DE BONECA - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 EXCLUSIVO PARA
ME/EPP.
 
Em 17/12/2018, o licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. passou a ser arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Para fins de adequação do valor unitário com o valor total, a
empresa reduziu o valor global ofertado para R$ 24.999,91 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e um
centavos).
 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA. Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.3.2 do edital, os prospectos foram analisados e
aprovados pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação.
 
O licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi declarado vencedor do lote por atender a todas
as condições editalícias e por apresentar proposta com valor mais vantajoso para o município, portanto, adjudicado o objeto do
lote da licitação com o valor global de R$ 24.999,91 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e um
centavos), sendo o seguinte quantitativo e valor unitário do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo
I do Edital:
 
- Item 01 - 13 unidades de brinquedo permanente, casa de boneca, em polietileno (processo de rotomoldagem), com aditivo
antiestático e aditivo anti-uv, balcão externo na janela, laterais arredondadas, parafusos fixados, dimensões: largura 1310 mm x
altura mínima 1287 mm x comprimento 1610 mm (variação aceitáveL +/-10%) – R$ 1.923,07.
 
Lote (3) - BRINQUEDO PERMANENTE, ESCORREGADOR - COTA PRINCIPAL
 
Em 17/12/2018, o licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. passou a ser arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).
 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA. Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.3.2 do edital, os prospectos foram analisados e
aprovados pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação.
 
Em determinação ao subitem item subitem 11.17 do edital, o licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
LTDA aceitou a reduzir sua proposta para o valor global de R$ 134.700,00 (cento e trinta e quatro mil, setecentos reais), mesmo
valor unitário ofertado para o lote 04 (cota reserva).
 
O licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi declarado vencedor do lote por atender a todas
as condições editalícias e por apresentar proposta com valor mais vantajoso para o município, portanto, adjudicado o objeto do
lote da licitação com o valor global de R$ 134.700,00 (cento e trinta e quatro mil, setecentos reais), sendo os seguintes
quantitativos e valores unitários dos itens que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital:
 
- Item 01 - 150 unidades de brinquedo permanente, escorregador, em polietileno, rampa contínua ou com ondulações, uma escada
de degraus, corrimão incorporado à própria escada, topo da escada com duas laterais altas, dimensões: largura 590 mm x altura
mínima 1152 mm x comprimento 2050 mm (variação aceitável +/- 10%) – R$ 898,00.
 
Lote (4) - BRINQUEDO PERMANENTE, ESCORREGADOR - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03 EXCLUSIVO PARA
ME/EPP.
 
Os licitantes CT MASTER COMERCIO LTDA - ME e CARLOS ROBERTO DA SILVA REIS – ME foram desclassificados por não
apresentar documentação, proposta, declarações e prospectos nos termos dos itens 12 e 13 do edital
 
Em 10/01/2019, o licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. passou a ser arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil, novecentos reais).
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Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA. Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.3.2 do edital, os prospectos foram analisados e
aprovados pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação.
 
O licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi declarado vencedor do lote por atender a todas
as condições editalícias e por apresentar proposta com valor mais vantajoso para o município, portanto, adjudicado o objeto do
lote da licitação com o valor global de R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil, novecentos reais), sendo o seguinte quantitativo e
valores unitário do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital:
 
- Item 01 - 50 unidades de brinquedo permanente, escorregador, em polietileno, rampa contínua ou com ondulações, uma escada
de degraus, corrimão incorporado à própria escada, topo da escada com duas laterais altas, dimensões: largura 590 mm x altura
mínima 1152 mm x comprimento 2050 mm (variação aceitável +/- 10%) – R$ 898,00.
 
Lote (5) - BRINQUEDO PERMANENTE, GANGORRA DUPLA - COTA RESERVADA EXCLUSIVO PARA ME/EPP
 
Em 17/12/2018, o licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. passou a ser arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 37.490,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e noventa reais).
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA. Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.3.2 do edital, os prospectos foram analisados e
aprovados pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação.
 
O licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi declarado vencedor do lote por atender a todas
as condições editalícias e por apresentar proposta com valor mais vantajoso para o município, portanto, adjudicado o objeto do
lote da licitação com o valor global de R$ 37.490,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e noventa reais), sendo o seguinte quantitativo
e valos unitário do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital:
 
- Item 01 - 250 unidades brinquedo permanente, gangorra dupla, em polietileno, manoplas duplas e fixas, base antiderrapante para
apoio dos pés, assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades, laterais arredondadas, dimensões: largura
400 mm x altura 470 mm x comprimento 1110 mm (variação aceitável +/- 10 %) – R$ 149,96.
 
Lote (6) - BRINQUEDO PERMANENTE, BALANÇO DE 04 LUGARES (LADO A LADO) - COTA RESERVADA EXCLUSIVO PARA
ME/EPP
 
Os licitantes CT MASTER COMERCIO LTDA - ME e LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS foram desclassificados por não
apresentar documentação, proposta, declarações e prospectos nos termos dos itens 12 e 13 do edital. Os licitantes CARLOS
ROBERTO DA SILVA REIS - ME, PODIUM DISTRIBUIDORA LTDA ME, LEANDRO LUIZ LEAL SILVA – ME e BRAS - MOVEL
COMERCIAL LTDA - EPP foram desclassificados por apresentarem preços excessivos. Não restando outros licitantes para
convocação, o lote resultou FRACASSADO.
Lote (7) - BRINQUEDO PERMANENTE, GIRA-GIRA (CARROSSEL) - COTA PRINCIPAL.
 
Em 17/12/2018, o licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. passou a ser arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais). Para fins de adequação do valor unitário com o
valor total, a empresa reduziu o valor global ofertado para R$ 133.999,50 (cento e trinta e três mil, novecentos e noventa e nove
reais e cinquenta centavos).
 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA. Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.3.2 do edital, os prospectos foram analisados e
aprovados pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação.
 
O licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi declarado vencedor do lote por atender a todas
as condições editalícias e por apresentar proposta com valor mais vantajoso para o município, portanto, adjudicado o objeto do
lote da licitação com o valor global de para R$ 133.999,50 (cento e trinta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta
centavos), sendo o seguinte quantitativo e valor unitário do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo
I do Edital:
 
- Item 01 - 150 unidades brinquedo permanente, gira-gira (carrossel), em polietileno, com volante, 03 assentos e apoios para os
pés, diâmetro 1000 mm x altura mínima 495 mm (variação aceitável +/- 10%) – R$ 893,33.
 
Lote (8) - BRINQUEDO PERMANENTE, GIRA-GIRA (CARROSSEL) - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 07
EXCLUSIVO PARA ME/EPP.
 
Em 17/12/2018, o licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. passou a ser arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais).
 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA. Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.3.2 do edital, os prospectos foram analisados e
aprovados pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação.
 
Em determinação ao subitem item subitem 11.17 do edital, o licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
LTDA aceitou a reduzir sua proposta para o valor de R$ 44.666,50 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e
cinquenta centavos), mesmo valor unitário ofertado para o lote 07 (cota principal).
 
O licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi declarado vencedor do lote por atender a todas
as condições editalícias e por apresentar proposta com valor mais vantajoso para o município, portanto, adjudicado o objeto do
lote da licitação com o valor global de R$ 44.666,50 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta
centavos), sendo o seguinte quantitativo e valor unitário do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo
I do Edital:
 
- Item 01 - 50 unidades brinquedo permanente, gira-gira (carrossel), em polietileno, com volante, 03 assentos e apoios para os
pés, diâmetro 1000 mm x altura mínima 495 mm (variação aceitável +/- 10%) – R$ 893,33.
 
Lote (9) - BRINQUEDO PERMANENTE, TÚNEL LÚDICO - COTA PRINCIPAL.
 
O licitante CARLOS ROBERTO DA SILVA REIS – ME foi desclassificado por não atender o subitem 13.1.2.4. Não apresentou o
Termo de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial e não apresentou o Demonstrativo de Resultado do Exercício do
Balanço Patrimonial. Não atendeu o subitem 13.1.2.5. Não apresentou a Declaração expressa de que o licitante não emprega
trabalhador menor.
 
Em 10/01/2019, o licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. passou a ser arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). Para fins de adequação do valor unitário com o valor total,
a empresa reduziu o valor global ofertado para R$ 57.999,72 (cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e
dois centavos).
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Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA. Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.3.2 do edital, os prospectos foram analisados e
aprovados pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação.
 
O licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi declarado vencedor do lote por atender a todas
as condições editalícias e por apresentar proposta com valor mais vantajoso para o município, portanto, adjudicado o objeto do
lote da licitação com o valor global de R$ 57.999,72 (cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e dois
centavos), sendo o seguinte quantitativo e valor unitário do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo
I do Edital:
 
- Item 01 - 37 unidades de brinquedo permanente, túnel lúdico, em polietileno, módulos auto-encaixáveis, vazados, altura 870 mm
x largura 870 mm x comprimento 2140 mm (variação aceitável +/- 10%) %) – R$ 1.567,56.
 
Lote (10) - BRINQUEDO PERMANENTE, TÚNEL LÚDICO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 09 EXCLUSIVO PARA
ME/EPP
 
Os licitantes CT MASTER COMÉRCIO LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DA SILVA REIS - ME e LEANDRO LUIZ LEAL SILVA -
ME foram desclassificados por não apresentarem documentação, proposta, declarações e prospecto nos termos dos itens 12 e 13
do edital. O licitante MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI – EPP foi desclassificado por não apresentar nova
proposta nos termos do subitem 11.18 do edital.
 
Em 17/01/2019, o licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. passou a ser arrematante do lote
com o valor global ofertado de R$ 25.646,40 (vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos).
 
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor
estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA. Em conformidade com o estabelecido no subitem 12.3.2 do edital, os prospectos foram analisados e
aprovados pela Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação.
 
Em determinação ao subitem 11.17 do edital, o licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA aceitou
a reduzir sua proposta para o valor global de R$ 20.378,28 (vinte mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos),
mesmo valor unitário ofertado para o lote 09 (cota principal).
 
O licitante EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi declarado vencedor do lote por atender a todas
as condições editalícias e por apresentar proposta com valor mais vantajoso para o município, portanto, adjudicado o objeto do
lote da licitação com o valor global de R$ 20.378,28 (vinte mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), sendo o
seguinte quantitativo e valor unitário do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital:
 
- Item 01 - 13 de unidades de brinquedo permanente, túnel lúdico, em polietileno, módulos auto-encaixáveis, vazados, altura 870
mm x largura 870 mm x comprimento 2140 mm (variação aceitável +/- 10%) %) – R$ 1.567,56.
 

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.
 
Carlos Alberto de Menezes
Pregoeiro da Disputa
 
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/262
 
Processo n°: 04-001.578/18-19
Objeto: Registro de preços para aquisição de brinquedos de playground, por preço unitário de cada item, para atender demanda
do município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses.

O pregoeiro adjudicou, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus
anexos e na proposta comercial apresentada, o objeto desta licitação às seguintes empresas:
 
Lote (1) - BRINQUEDO PERMANENTE, CASA DE BONECA - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 78.267,95 (setenta e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos).
 
Lote (2) - BRINQUEDO PERMANENTE, CASA DE BONECA - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 EXCLUSIVO PARA
ME/EPP.
 
Empresa: EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 24.999,91 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos)
 
Lote (3) - BRINQUEDO PERMANENTE, ESCORREGADOR - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 134.700,00 (cento e trinta e quatro mil, setecentos reais)
 
Lote (4) - BRINQUEDO PERMANENTE, ESCORREGADOR - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03 EXCLUSIVO PARA
ME/EPP.
 
Empresa: EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil, novecentos reais).
 
Lote (5) - BRINQUEDO PERMANENTE, GANGORRA DUPLA - COTA RESERVADA EXCLUSIVO PARA ME/EPP
 
Empresa: EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 37.490,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e noventa reais)
 
Lote (7) - BRINQUEDO PERMANENTE, GIRA-GIRA (CARROSSEL) - COTA PRINCIPAL.
 
Empresa: EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 133.999,50 (cento e trinta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).
 
Lote (8) - BRINQUEDO PERMANENTE, GIRA-GIRA (CARROSSEL) - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 07
EXCLUSIVO PARA ME/EPP.
 

É
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Empresa: EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 44.666,50 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)
 
Lote (9) - BRINQUEDO PERMANENTE, TÚNEL LÚDICO - COTA PRINCIPAL.
 
Empresa: EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 57.999,72 (cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos).
 
Lote (10) - BRINQUEDO PERMANENTE, TÚNEL LÚDICO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 09 EXCLUSIVO PARA
ME/EPP
 
Empresa: EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 20.378,28 (vinte mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos).
 
Carlos Alberto de Menezes
Pregoeiro da Disputa
 
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/262
 
Processo n°: 04-001.578/18-19
Objeto: Registro de preços para aquisição de brinquedos de playground, por preço unitário de cada item, para atender demanda
do município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses.

Homologo a licitação relativa a aquisição de brinquedos de playground nas condições estabelecidas no edital, para que
produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas:
Lote (1) - BRINQUEDO PERMANENTE, CASA DE BONECA - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 78.267,95 (setenta e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos).
 
Lote (2) - BRINQUEDO PERMANENTE, CASA DE BONECA - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 1 EXCLUSIVO PARA
ME/EPP.
 
Empresa: EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 24.999,91 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos)
 
Lote (3) - BRINQUEDO PERMANENTE, ESCORREGADOR - COTA PRINCIPAL
 
Empresa: EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 134.700,00 (cento e trinta e quatro mil, setecentos reais)
 
Lote (4) - BRINQUEDO PERMANENTE, ESCORREGADOR - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 03 EXCLUSIVO PARA
ME/EPP.
 
Empresa: EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil, novecentos reais).
 
Lote (5) - BRINQUEDO PERMANENTE, GANGORRA DUPLA - COTA RESERVADA EXCLUSIVO PARA ME/EPP
 
Empresa: EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: de R$ 37.490,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e noventa reais)
 
Lote (6) - BRINQUEDO PERMANENTE, BALANÇO DE 04 LUGARES (LADO A LADO) - COTA RESERVADA EXCLUSIVO PARA
ME/EPP
 
FRACASSADO.
 
Lote (7) - BRINQUEDO PERMANENTE, GIRA-GIRA (CARROSSEL) - COTA PRINCIPAL.
 
Empresa: EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 133.999,50 (cento e trinta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).
 
Lote (8) - BRINQUEDO PERMANENTE, GIRA-GIRA (CARROSSEL) - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 07
EXCLUSIVO PARA ME/EPP.
 
Empresa: EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 44.666,50 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)
 
Lote (9) - BRINQUEDO PERMANENTE, TÚNEL LÚDICO - COTA PRINCIPAL.
 
Empresa: EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Valores unitários: Conforme valores constantes na
Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 57.999,72 (cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos).
 
Lote (10) - BRINQUEDO PERMANENTE, TÚNEL LÚDICO - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 09 EXCLUSIVO PARA
ME/EPP
 
Empresa: EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valores unitários: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.
Valor Global: R$ 20.378,28 (vinte mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos).
 
João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda
Subsecretaria de Administração e Logística
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