MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 12.515/2018
Pregão Eletrônico nº. 050/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por
delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05,
fundamentado nos elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e
considerando a inexistência de recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso
XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em
conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº.
10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, para as
empresas participantes abaixo discriminadas, deixando de homologar o item 03, em virtude do valor
ofertado estar acima da média de mercado, sendo declarado como fracassado.
Valor
Marca
Item Unid. Qtd.
Descrição do Objeto
Unitário
Mini Tramp em tubos reforçados com rede,
04
Unid.
04 molas e protetor com emborrachado E.V.A.
Sportin
R$ 1.560,00
revestidos em lona vinílica bem resistente.
Passarela para saltos oficial med.
06
Unid.
01 2.500x100x02cm em emborrachado E.V.A.,
Sportin
R$ 2.979,99
revestidos em lona vinílica bem resistente.
Pista de Tumbling oficial med. 17,60x2,20m
placas de compensados, molas com arame
grosso, altas e diâmetros maiores, colocação
07
Unid.
01
Sportin
R$ 18.500,00
de espumas AG-120, borrachas de apoio das
molas, parafusos, encaixes e molas todos
zincados para não oxidarem.
Pórtico mod. Oficial competição construída
em corpo metálico med. 5m, com tensor e
09
Unid.
01 cabo de aço. Duas argolas em fibra de vidro,
Sportin
R$ 6.300,00
correias de couro, distorcedor de rolamento
e canos de aço.
Trampolim
Acrobático
oficial
med.
500x300x1,50cm, construído em corpo
metálico, jogo de molas, rede em fitas
traçadas com demarcação em vermelho no
10
Unid.
01
Sportin
R$ 9.300,00
centro, protetor com emborrachamento
E.V.A. revestido em lona vinílica bem
resistente, dobrável e carrinho para
transporte.
Trampolim oficial em fibra de vidro com 6
11
Unid.
04 molas, emborrachado E.V.A. e carpete tipo
Sportin
R$ 1.600,00
forração na parte superior.
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Item

Trave de equilíbrio baixa med. 5m de
comprimento e 050cm de altura, com
Unid.
02
Sportin
R$ 1.600,00
emborrachamento E.V.A. e revestimento
antiderrapante.
Barrotes das Paralelas assimétricas em fibra
Unid.
04
Sportin
R$ 1.780,00
revestidos em laminado de madeira.
Itens acima: MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI
CNPJ. 18.472.961/0001-64
Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Plinto em madeira com 6 graduações, tampa
08
Unid.
02 com espuma de alta densidade e
Pangué
R$ 780,00
revestimento antiderrapante.
Itens acima: CENTURY COMERCIAL EIRELI – CNPJ. 02.885.591/0001-57
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 20 de setembro de 2018.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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