
MUNICÍPIO DE PIRACAIA
Estado de São Paulo

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040
CNPJ 45.279.627/0001-61

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PROCESSO N.º 1660/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 41/2017

ABERTURA: 21 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 10:00 HORAS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02 e conforme ADJUDICAÇÃO da
proposta em anexo aos autos, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, conforme segue:

EMPRESA: BRINK BRIL MATERIAL ESCOLARES LTDA-EPP
CNPJ: 02.698.336/0001-03

LOTE 01 – COTA DESTINADA A AMPLA CONCORRENCIA

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VALOR

1 15 UNID

GANGORRA - medindo até 1,60 x 1,60 x 0,70m - Gangorra
giratória temática com 4 lugares confeccionada em
polietileno de baixa densidade, não tóxico e reciclável,
pigmentado colorido com aditivos em sua composição que
prolongam a manutenção de sua coloração original.
MARCA: XALINGO POLVO MALUCO REF 0969.8

R$990,00

2 5 UNID

PLAYGROUND COM 1 TORRE E BALANÇO - medindo até
3,90 C x 3,20m L x 2,30 m A - Fabricado pelo processo de
rotomoldagem, matéria prima polietileno de primeira
qualidade, atóxico e com aditivos antin UV, composto por 1
torre, 1 plataforma, 1 escada tradicional, 1 escorregador
reto, 1 escada com degraus alternados, 1 telhado, balanço
duplo com estrutura de ferro com pintura eletrostática,
assento e encosto anatônico com barra de proteção para
bebê, assento confortável e resistente para crianças
maiores, cordas de nylon macio e durável para fixação na
base. MARCA: FRESO MILLENIUM REF 24141

R$8.669,00

3 3 UNID

PLAYGROUND COM 2 TORRES - Medindo até 4,20m C x 2,52
m L x 1,80 m A - Playgr5ound com 2 torres: produto
fabricado pelo processo de rotomoldagem, matéria prima
polietileno de primeira qualidade, atóxico e com aditivos
antiestáticos, aditivos UV, modular, com 2 torres
conectadas por um túnel, escoregador médio reto, túnel de
ligação vazada. Escorregador grande abaulada no centro
tipo tobogã com trava de segurança, centro de atividades,
entrada na lateral com porta para crianças menores.
MARCA :MUNDO AZUL MASTER REF 50023

R$7.280,00
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4 3 UNID

BALANÇO COM 2 CADEIRINHAS - Medindo até 2,20 m C x
2,00 m L x 2,15 m A - Balanço Delta com 2 cadeirinhas:
Balanço duplo em estrurura de ferro com pintura
elestrostática e proteção lateral em espumas de Sanet,
suporte para fixação no solo, assento e encosto anatômico
com barra de proteção para bebê, assento confortável e
resistente para crianças maiores, cordas de nylon macio e
durável para fixação na base, prática tabela de basket (bola
inclusa). MARCA: MUNDO AZUL DELTA REF 50082

R$3.650,00

LOTE 02 – COTA DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSICA DE ME/EPP

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VALOR

5 5 UNID

GANGORRA - medindo até 1,60 x 1,60 x 0,70m - Gangorra
giratória temática com 4 lugares confeccionada em
polietileno de baixa densidade, não tóxico e recicláve,
pigmentado colorido com aditivos em sua composição que
prolongam a manutenção de sua coloração original.
MARCA: XALINGO POLVO MALUCO REF. 0969.8

R$990,00

6 1 UNID

PLAYGROUND COM 1 TORRE E BALANÇO - medindo até
3,90 C x 3,20m L x 2,30 m A - Fabricado pelo processo de
rotomoldagem, matéria prima polietileno de primeira
qualidade, atóxico e com aditivos antin UV, composto por 1
torre, 1 plataforma, 1 escada tradicional, 1 escorregador
reto, 1 escada com degraus alternados, 1 telhado, balanço
duplo com estrutura de ferro com pintura eletrostática,
assento e encosto anatômico com barra de proteção para
bebê, assento confortável e resistente para crianças
maiores, cordas de nylon macio e durável para fixação na
base. MARCA: FRESO MILLENIUM REF 24141

R$8.669,00

Condições de pagamento: Em 10 (dez) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os
produtos constantes da respectiva Autorização de Fornecimento, em conta bancária cuja
titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação da nota fiscal/fatura.

Validade da Proposta: Mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura da licitação.
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias a contar do recebimento da autorização de
fornecimento/pedido de compras. O local de entrega deverá ser o Departamento de
Educação/Escolas municipais, neste município, sendo de responsabilidade da empresa
contratada a montagem dos brinquedos.

Piracaia,29 DE DEZEMBRO DE 2017.

JOSÉ SILVINO CINTRA
Prefeito Municipal


