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Edital de Pregão Presencial N° 33 
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Reuniram -se no dia 23/09/2020, as 08:50:52, na PR EFEITURA M UNICIPAL DE AQUIDAUANA, o PREGOEIRO e sua equipe de 
apoio, designados pelo(a) Decreto 92/2020 com  o objetivo de c t  Q  tratando do Edital de Pregão Presencial N° 33 destinado a Aquisição
de m ateria is perm anentes e equipam entos para playground, visando atender o convênio n° 29.896 "destinar recursos financeiros para proporcionar 
m om entos de lazer a atividades que desenvolvam a coordenação m otora às crianças do CMEI "Dona Mafalda" - Município de Aquidauana-MS..

Abaixo segue os lic itantes classificados e que participaram da licitação:

6249 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA CNPJ: 21.863,308/0001-30

6250 RO TOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICO EIRELI CNPJ: 34.914.897/0001 -80

5476 SKS CO M ERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 30.391.752/0001-91

5332 TR COM ERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 14.049.361/0001-37

ITEM 1 - A quisição de m ateriais perm anentes e equipam entos para playground conform e descritos : Torres  
confeccionadas em estrutura de m adeira plástica m edindo 1,00x1,00 m etros COM cobertura m edindo 1,20x1,20  
em form a de pirâm ide, sendo colunas em m adeira plástica m edindo 9,00x9,00, com reforço interno tipo  
cruzeta; Torres confeccionadas em estrutura de m adeira plástica m edindo 1,00x1,00 m etros SEM cobertura, 
sendo colunas em m adeira plástica m edindo 9,00x9,00, com  reforço interno tipo cruzeta; Coqueiro decorativo  
em plástico rotom oldado; Escorregadores baby em plástico rotom oldado; Túnel em plástico rotom oldado  
m edindo 1,00x0,80; Passarela fixa m edindo 3,00 com proteção tubular; Ram pa de escalada em m adeira  
colorida; Subida de cordas colorida; Escada baby com degraus colorida; Balanço com estrutura em m adeira  
plástica com 02 lugares com assento de m adeira de itaúba; Jogo da velha em plástico rotom oldado; Teia de 
cordas em rotom oldado m edindo 1,20 de altura por 0,80 de largura com cordas 12mm; Carrossel com estrutura  
tubular e com 8 assentos em m adeira de itaúba com um diâm etro de 2,00 m etros; G angorra unitária m edindo 2 
m etros de com prim ento com estrutura m etálica e assento com  discos em plástico rotom oldado m edindo 0,35 
de diâm etro e 40 centím etros de altura.

Participaram  deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02. 
com  suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Credenciado Valor da Proposta (R$)

5476 SKS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI Sim 43.200,0000
6250 RO TOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICO EIRELI Sim 43.200,0000
6249 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA Sim 30.471,4900
5332 TR COM ERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Não 29.500,0000

N° do Lance Fornecedor Desconto(% ) Valor do Lance(R$) Valor Registro(R$)

1 TR COM ERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Desistiu Desistiu 29.500.0000
1 SKS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI Desistiu Desistiu 43.200,0000
1 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICO EIRELI 0,0000 29.450,0000
1 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 0,0000 29.200,0000
2 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICO EIRELI 0,0000 29.150,0000
2 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 0,0000 29.000,0000
3 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICO EIRELI 0,0000 28.950,0000
3 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 0,0000 28.500,0000
4 RO TOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICO EIRELI 0,0000 28.450,0000
4 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 0,0000 28.000,0000
5 RO TOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICO EIRELI 0,0000 27.950,0000
5 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 0,0000 27,500,0000
6 RO TOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICO EIRELI 0,0000 27.450,0000
6 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 0,0000 27.000,0000
7 RO TOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICO  EIRELI 0,0000 26.950,0000

DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 0,0000 26.500,0000
8 RO TOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICO  EIRELI 0,0000 26.450,0000
8 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 0,0000 26.000,0000
9 RO TOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICO EIRELI 0,0000 25.950,0000
9 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 0,0000 25.500,0000
10 RO TOCYCLE INDUSTRIA F. COMERCIO DE PLÁSTICO EIRELI 0.0000 25.450,0000
10 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA Desistiu Desistiu 25.500,0000

O licitante ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICO  EIRELI declarou que não possui condições de melhorar 
ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa m anifestação, tam bém  por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são 
vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fo rnecedor ROTOCYCLE INDUSTRIA E COM ERCIO DE 
PLÁSTICO  EIRELI pelo va lor de R$ 25.450,0000 (vinte e cinco mi! quatrocentos e cinqüenta reais).

Sobre a docum entação dos licitantes: O pregoeiro iniciou o certam e explanando o seguinte: O pregoeiro toma decisões em basadas na regra do certam e 
(edita l) am paradas pela legislação vigente. A Com issão Permanente de Licitação - CPL não usa de subterfúg ios nos editais com  intuito de 
desclassificar/inabilitar empresas, mas sim vincula os editais afim de garantir os princípios da Legalidade. Isonomia, Impessoalidade, Moralidade e da 
Probidade Adm inistrativa, etc, e principalmente o princípio da competitividade. O pregoeiro não pode fazer e não faz vistas grossas a certos vícios que por 
ventura pode ferir alguns dos princípios retromencionados que possam futuramente causar danos a Adm inistração, principalmente ao erário. O lic itante deve 
es ta r atento ao que está determ inado no edital, antes de decidir partic ipar do certam e, o lic itante deve estudar muito bem o edital, e, cada lic itante entrega no 
credenciam ento uma declaração que recebeu todos os docum entos e tem conhecim ento de todas as inform ações e das condições locais para o 
cum prim ento das obrigações objeto da licitação, declarando que cum pre plonam ente os requisitos da habilitação exigidos e que conhece e aceita as 
condições do Edital. Os licitantes devem  ter ciência dos preços finais ofertados para os itens ganhos para que não possam  vir pedir desclassificação do(s) 
m esm o(s). A licitante vencedora apresentou documentos de credenciam ento, proposta de preços e habilitação conform e exigido no edital. Os lic itantes 
abriram  m ão de interporem  recursos. O Pregoeiro AD JUDICA o ob je to do certam e ao seu respectivo vencedor.

Após verificada a regularidade da docum entação dos lic itantes m elhores classificados, os m esm os foram  declarados vencedores dos 
respectivos itens, tendo sido. então, concedida a palavra aos participantes do certam e para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado 
o resultado da lic itação conform e indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 08:53 horas do 
dia 23 de Setem bro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.
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Prefeitura M unicipal de Aquidauana  
Aviso de Resultado de Licitação

M oda lidade : P regão P resencia l

L ic itação  n°: 33 /2020

P rocesso  A d m in is tra tivo  n°: 175/2020 

T ipo: M E N O R  P R E Ç O  PO R ITEM

O M un ic íp io  de A q u ida uana  - MS, com un ica  aos in te ressa dos  o resu ltado  da L ic itação  ac im a 
espec ificada , que ob je tiva  a(o): A q u is ição  de m a te ria is  pe rm anen tes  e e qu ipam en tos  para 
p layground , v isando  a tende r o convên io  n° 29 .896  "d e s tin a r recursos finan ce iros  para 
p ropo rc io na r m om en tos  de lazer a a tiv idades  que  dese nvo lvam  a coo rdenação  m oto ra  às 
crianças  do C M EI "D ona M afa lda" - M un ic íp io  de  A q u ida uana -M S ., tendo  com o vencedo ra (s) 
do(s) item (s) o fe rtado(s), a(s) em presa (s) aba ixo  re lac ionada(s):

E m presa : R O T O C Y C LE  IN D U S TR IA  E C O M E R C IO  DE P LÁ S T IC O  Valor: R$ 25 .450 ,00
E IR ELI

ltem (s):

Va lor Total: R$ 25 .450 ,00

O pregoeiro ADJUDICA o item único do Pregão em epígrafe ao seu respectivo vencedor e valor.

Aquidauana/MS, 23 de setembro de 2020.


