
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                

CNPJ:

R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

03.452.299/0001-03

79200-000

-

Aquidauana - MS

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

OUTRAS MODALIDADES

Nr.:  14/2021 - OU

273/2021

273/2021

20/10/2021

Folha:  1/4

O Prefeiro Municipal, ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação

em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei Nr. 8.666/93 e alterações

posteriores, estando em concordância com as decisões tomadas no certame e considerando o parecer jurídico final favorável,

resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Data da Adjudicação:

f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

273/2021

14/2021-OU

Outras Modalidades

25/10/2021

AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PLAYGROUND  EM ATENDIMENTO AS PRAÇAS NOS BAIRROS, SANTA 

TEREZINHA E O  JARDIM AEROPORTO, ATRAVÉS DA ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

N° 034/2021 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021 (ITENS 1 E 2), DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITANHANGÁ - MT.

Sequência: 0

 Unid.  Qtdade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item

--------------------------------------------------------------------------

ODILON FERRAZ ALVEZ RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

Flavio
Caixa de texto
ADESÃO.

Flavio
Caixa de texto
TERMO DE RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Flavio
Caixa de texto
01 - RATIFICAR, HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Adesão nestes termos:

Flavio
Caixa de texto
Para fins de contratação e/ou empenho, aqui autorizado, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDUCO o presente:

Flavio
Caixa de texto
Aquidauana (MS), 25 de Outubro de 2021.

Flavio
Caixa de texto
_______________________________________________ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO.PREFEITO MUNICIPAL.
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CNPJ:
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Nr.:  14/2021 - OU

273/2021

273/2021

20/10/2021

Folha:  2/4

ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI     (6250)

1

PARQUE INFANTIL COLORIDO 12 TORRES - Confeccionado em

madeira plástica com certificado INNAC emitido por órgãos

competente de acordo com as normas da ABNT 16071/2012.

Contendo as seguintes descrições e quantidades:

- 05 Torres confeccionada em estrutura de MP, medindo 1,00 x

1,00mt, com cobertura redonda em plástico roto moldado formato

de telha colonial medindo 4.90 de circunferência, 0,75 cm de raio,

0,50 cm de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo

colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço

interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico

roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 na cor Azul H 1,20.

- 01 Torre confeccionada em estrutura de MP, medindo 1,00 x

1,00m, com cobertura redonda em plástico roto moldado formato

de telha colonial medindo 4.90 de circunferência, 0,75 cm de raio,

0,50 cm de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo

colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço

interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico

roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 na cor Azul H 1,60.

- 03 Torres confeccionada em estrutura de MP, medindo 1,00

x1,00m, sem cobertura, sendo colunas em madeira plástica

medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba,

cobertura em plástico roto-moldado medindo 1,20 x 1,20 fixadas

nas colunas, plataforma em plástico rotomoldado medindo 1,00 x

1,00 na cor Azul H 1,20.

- 02 Torres confeccionada em estrutura de MP, medindo 1,00

x1,00m, com cobertura medindo 1,20 x1,20 em formato redondo,

sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com

reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, cobertura em plástico

rotomoldado medindo 1,20 x 1,20 fixadas nas colunas, plataforma

em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 na cor Azul H 0.95.

- 01 Torre confeccionada em estrutura de MP, medindo 1,00

x1,00m, sem cobertura, sendo colunas em madeira plástica

medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba,

plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 na cor

azul. H 0,95

- 01 - Balanço teen medindo 2,50 x 2,10 x 1,70 com estrutura

tubular, balanços com assento em roto moldado medindo 0,45 x

0,20 correntes galvanizadas com elo longo medindo 1,50 de

comprimento com buchas de naylon para evitar desgastes na

corrente.

- 01 Balanço Shape duplo em plástico roto moldado medindo 2,00

metros altura e 2,50 de comprimento. - 01 Cano de bombeiro em

tubular com cinco disco em plástico roto moldado medindo 0,35 de

diâmetro colorido.

- 01 Circuito de disco com travessão em aço tubular medindo 2"

com quatro hastes de 1,50 e quatro discos em plástico roto

moldado medindo 0,35 de diâmetro coloridos.

- 01 Escorregador duplo em plástico roto-moldado medindo2,00

metros de comprimento X 0,90 metros de largura.

- 01 Escada com cinco disco em plástico roto moldado medindo

0,35 de diâmetro coloridos com corrimão em aço carbono.

- 02 Escada com seis degraus em plástico roto moldado em

polietileno e fita antiderrapante e espessura mínima de 5mm com

corrimão em aço carbono.

- 01 Escada curva tubular. - 01 Escalada em plástico roto moldado.

- 01 Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo 3,00 X

0,42.

- 01 Escorregador em plástico roto-moldado medindo 2,70 metros

de comprimento X 0,42 metros de largura.

- 01 Foguetinho em plástico roto moldado. - 02 Kit Jogo da Velha

em plástico roto moldado. - 01 Passarela curva negativada

medindo 1,85 metros de comprimento x 0,78 metros de largura,

com proteção lateral tubular, medindo 0,75 de altura, assoalho em

madeira plástica medindo 1,85 de comprimento 0,13 cm de

largura, e 0,33 cm de espessura com espaçamento de 01cm.

- 01 Passarela curva positiva medindo 1,85 metros de

comprimento x 0,78 metros de largura, com proteção lateral

tubular, medindo 0,75 de altura, assoalho em madeira plástica

medindo 1,85 de comprimento 0,13 cm de largura e 0,03 cm de

espessura com espaçamento de 01 cm. - 01 Rampa de escalada

confeccionada em madeira com degraus e cordas de nó para

escalada medindo 2,20 metros de comprimento x 0,78 metros de

largura.

- 02 Teia de cordas em roto moldado medindo 1,20 de altura por

UN 1,00  0,0000 118.000,00    118.000,00

--------------------------------------------------------------------------

ODILON FERRAZ ALVEZ RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

Flavio
Caixa de texto
ADESÃO.

Flavio
Caixa de texto
TERMO DE RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Flavio
Caixa de texto
Para fins de contratação e/ou empenho, aqui autorizado, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDUCO o presente:

Flavio
Caixa de texto
Aquidauana (MS), 25 de Outubro de 2021.

Flavio
Caixa de texto
_______________________________________________ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO.PREFEITO MUNICIPAL.
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- 02 Teia de cordas em roto moldado medindo 1,20 de altura por

0,80 de largura com cordas 12mm. - 01 Tobogã em plástico

rotomoldado medindo 4,00 x 0,80 fixado na torre com borda de

plástico roto-moldado medindo 1,00 x 0,90. - 01 Tobogã em

plástico rotomoldado medindo 3,00 x 0,80 fixado na torre com

borda de plástico roto-moldado medindo 1,00 x 0,90.

- 02 Coqueiro decorativo em plástico roto moldado.

- 01 Túnel em plástico rotomoldado medindo 2,00 x 0,80 fixados

entre as torres, com bordas em plástico rotomoldado medindo 1,00

x 0,90.

- 01 Túnel em plástico rotomoldado medindo 1,70 x 0,80 fixados

entre as torres, com bordas em plástico roto moldado medindo

1,00 x 0,90.

- 02 Túnel curvo 90 graus em plástico roto moldado medindo 2,00 x

0,80 fixados entre as torres, com bordas em plástico roto-moldado

medindo 1,00 x 0,90.

- 01 Balanço Baby medindo 2,50 x 2,10 x 1,70 com estrutura

tubular, balanços com assento em roto moldado medindo 0,45x

0,20 correntes galvanizadas com elo longo.

- 02 Escorregador em plástico roto moldado medindo 1,50 x 0,40.

 - 01 Teia de cordas em roto moldado medindo 1,20 de altura por

0,80 de largura com cordas 12mm.

- 01 Escada baby com degraus colorida.

 - 01 Escalada em plástico roto moldado. - 01 Kit jogo da velha em

plástico roto moldado.

 - 01 Passarela curva positiva medindo 1,85 metros de

comprimento X 0,78 metros de largura, com proteção lateral

tubular, medindo 0,75 de altura, assoalho em madeira plástica

medindo 1,85 de comprimento 0,13 cm de largura e 0,03 cm de

espessura com espaçamento de 0,1 cm.

- 01 Coqueiro decorativo em plástico roto moldado.

- 01 Túnel em plástico roto moldado medindo 1,00 x 0,80. - 06

Gangorra fabricada em tubo de aço de 1", assento de disco em

plástico roto moldado, pintura eletrostática com proteção UV

garantindo maior resistência e durabilidade para o produto,

dimensões totais (AxLxC) 0,40 x 0,35x 2,00m.

- 02 Carrossel com estrutura tubular e assentos em plástico roto

moldado- diâmetro 1,50 metros, altura dos assentos 0,40cm e

altura total 0,70cm. - Marca: Aquarela Parques

--------------------------------------------------------------------------

ODILON FERRAZ ALVEZ RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

Flavio
Caixa de texto
ADESÃO.

Flavio
Caixa de texto
TERMO DE RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Flavio
Caixa de texto
Para fins de contratação e/ou empenho, aqui autorizado, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDUCO o presente:

Flavio
Caixa de texto
Aquidauana (MS), 25 de Outubro de 2021.

Flavio
Caixa de texto
_______________________________________________ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO.PREFEITO MUNICIPAL.
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273/2021
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02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões):

2.080.4.4.90.52.00.00.00.00 (127)  Saldo: 188.427,16

ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI     (6250)

2

PARQUE INFANTIL COLORIDO 05 TORRES - Confeccionado em

madeira plastica com certificado INNAC emitido por órgãos

competente de acordo com as normas da ABNT16071/2012.

Contendo as seguintes descrições e quantidades:

- 03 Torres confeccionada em estrutura de MP, medindo 1,00

x1,00 metro com cobertura formato redondo em plástico roto

moldado formato de telha colonial medindo 4,90 de circunferência,

0,75 cm de raio, 0,50 cm de altura com encaixe das colunas

embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x

9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em

plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 - H 1,20m.

- 01 Torre confeccionada em estrutura de MP, medindo 1,00 x1,00

metros com cobertura formato redonda em plástico roto moldado

formato de telha colonial medindo 4.90 de circunferência, 0,75 cm

de raio, 0,50 cm de altura com encaixe das colunas embutidas,

sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com

reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico

roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 na cor Azul H 1,60m.

- 01 Torre confeccionada em estrutura de MP, medindo 1,00

x1,00m, sem cobertura, sendo colunas em madeira plástica

medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba,

plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 - H= 1,20

metros, com coqueiro decorativo.

- 01 Túnel em plástico roto moldado medindo 2,00 metros.

- 02 Túnel em plástico roto moldado curvo 90 graus.

- 01 Tobogã em plástico roto moldado medindo 3,00 metros.

- 01 Tobogã em plástico roto moldado medindo 4,00 metros.

- 01 Passarela fixa medindo 2,00 metros com assoalho em

madeira plástica.

- 06 Obstáculo de disco em plástico roto moldado.

- 01 Mini passarela com assoalho em plástico roto moldado.

- 02 Kit jogo da velha em plástico roto moldado. 01 Foguetinho em

plástico roto moldado.

- 01 Escorregador duplo em plástico roto moldado medindo 2,00

metros.

 - 01 Escada com seis degraus em plástico roto moldado e fita ante

derrapante, com corrimão em aço carbono. - 01 balanço Shape.

- 01 Escada com estrutura tubular com cinco disco em plástico roto

moldado.

- 01 Rampa de escada em plástico roto moldado.

- 01 Teia de cordas em plástico roto moldado.

- 01 Balanço com estrutura tubular teen e 02 assentos em plástico

roto moldado.

- 02 Gangorra fabricada com tubos de aço de 1", assentos de

disco em plástico roto moldado, pintura eletrostática com proteção

UV garantindo maior resistência e durabilidade para o produto,

dimensões totais (AxLxC) 0,40 x 0,35 x 2,00 metros.

- 02 Carrossel com estrutura tubular e assentos em plástico roto

moldado - diâmetro 1,50 metros, altura dos assentos 0,40 cm e

altura total 0,70 cm. - Marca: Aquarela Parques

UN 1,00  0,0000 70.000,00    70.000,00

Total do Fornecedor: 188.000,00

Total Geral: 188.000,00

--------------------------------------------------------------------------

ODILON FERRAZ ALVEZ RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

Flavio
Caixa de texto
ADESÃO.

Flavio
Caixa de texto
TERMO DE RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Flavio
Caixa de texto
Para fins de contratação e/ou empenho, aqui autorizado, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDUCO o presente:

Flavio
Caixa de texto
Aquidauana (MS), 25 de Outubro de 2021.

Flavio
Caixa de texto
_______________________________________________ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO.PREFEITO MUNICIPAL.




