
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000002/2016 - 26/02/2016 - Processo Nº 001926/2015

Vencedor INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA

CNPJ 07.055.987/0001-90

Endereço RUA ALCINO GUANABARA, 1570 - VILA HAUER - Curitiba - PR - CEP: 81610110

Contato (41) 3018-9563

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

SMART TV LED 42"
- características gerais
funções: pvr*: grave um programa ou filme em alta
definição diretamente da tv para um dispositivo externo
através da porta usb - guide*: é possível ver a
programação na sua tela - info*: disponibiliza informações
sobre os programas assistidos - closed caption:
apresenta, através de legendas, o som original do
programa, desde que o canal tenha fornecido esse
recurso - mute - mts*: exibe os áudios disponíveis para o
canal - dnr: redução de ruído de imagem - bloqueio por
conteúdo ou idade* - zoom - sleep timer: permite ajustar
um tempo para que a tv desligue sozinha - som surround:
recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a
qualidade sonora - progressive scan: modo de geração
de imagem na tela inteira em uma única passada,
transmitindo e exibindo todas as linhas da tela a cada
atualização - t-link: controle de outros aparelhos ligados
ao hdmi pelo controle remoto da tv (disponível para
dispositivos que também possuam essa função) -
midiacast**: comunicação ponto a ponto sem fio entre
dispositivos móveis e televisor - widi***: comunicação
ponto a ponto sem fio entre computador e televisor
tecnologias: - smart: acesse conteúdo da internet pela tv
- aplicativos smarttv: youtube, facebook, picasa, terra,
terra notícias, twitter, fileshare, opera browser
- dtvi*: interatividade com programas de tv digitais pelo
controle remoto - hdmi: conexão de áudio e vídeo digital
em alta resolução - wi-fi embutido: conectividade com
rede sem fio
especificações:
- formato tela: 16:9 - número de cores: 16,7m - menu
multi-idiomas - busca automática de canais - recepção:
atv, dtv, catv - número de canais: atv 2~69, dtv 7~69,
catv 1~125 - equalizadores de som e imagem predefinidos
- ajustes na temperatura de cor - nivelador automático de
volume
tipo de tv: led - wi-fi integrado: sim - tamanho da tela
42 - full hd sim - conversor para tv digital integrado
sim - estéreo: sim - entrada usb 1 - entrada hdmi 3 -
controle remoto sim - conexões: - 1 entrada rf para tv
aberta (digital e analógico) + tv a cabo - 1 entrada usb
2.0: reproduz filmes, músicas e fotos - 3 entradas hdmi -
1 entrada de áudio e vídeo estéreo - 1 saída de áudio
digital coaxial - 1 saída de áudio estéreo - 1 entrada rj45 .

2.010,331 2.010,33UN003069900007

Total do Lote:  2.010,33

Total Geral do Fornecedor:  2.010,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000002/2016 - 26/02/2016 - Processo Nº 001926/2015

Vencedor INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME

CNPJ 20.795.155/0001-79

Endereço Rua IRMGARD CARL, 125 - ESCOLA AGRÍCOLA - Blumenau - SC - CEP: 89037555

Contato (47) 3037-1021

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

ESCORREGADOR EM POLIETILENO COM 4 DEGRAUS
descrição:
- escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus
antiderrapantes. base larga para maior segurança.
sistema de encaixe para caixa de areia. faixa etária: 2 a
10 anos. características: • rampa contínua ou com
ondulações e uma escada de degraus; • fixação da
rampa à escada através de barras de polietileno laterais
ou central; • corrimão incorporado à própria escada, sem
saliências e com laterais arredondadas no topo da
escada; • topo da escada com duas laterais altas para
dar segurança; • polietileno pelo processo de
rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e
aditivo anti-uv que protejam contra raios solares,
garantindo a cor do produto; • materiais que possibilitem a
reciclagem após o término da vida útil; • peças
multicoloridas; • não tóxico. dimensões • largura: 59cm; •
altura: 128cm; 46 • comprimento: 205cm • tolerância:+/-
5% manual de instrução • o produto deve conter manual
de instrução em português para montagem, instalação e
uso do brinquedo.

2.546,523 848,84UN0027336 LIG LIG00004

Total do Lote:  2.546,52

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

PLACAS DE TATAME EM EVA
descrição:
- serão fornecidas placas para tatame em eva (etil vinil
acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x100cm x
20mm, multicolorido, antiderrapante, com película
texturizada e siliconada e bordas de acabamento. deverá
proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato
original após impacto. todas as unidades deverão receber
o selo identificador de controle de qualidade do fabricante
e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.
serão rejeitados, lotes que apresentarem
desconformidades ou defeitos de fabricação. poderão
ser aprovadas variações nas especificações, para
adequação aos padrões de cada fabricante, desde que
configure melhoria de qualidade em relação às
especificações originais. deverão ser apresentados
documentos técnicos, referentes aos tecidos e as
espumas, comprovando as características solicitadas,
assinados por responsáveis técnicos habilitados, em
papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório
especializado, acompanhado de amostra de espuma
identificada. serão aceitos laudos provenientes de
laboratórios credenciados pelo inmetro, visto que se trata
de produto de certificação compulsória.

529,805 105,96UN0030700 LIG LIG00009

Total do Lote:  529,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23
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Vencedor INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME

CNPJ 20.795.155/0001-79

Endereço Rua IRMGARD CARL, 125 - ESCOLA AGRÍCOLA - Blumenau - SC - CEP: 89037555

Contato (47) 3037-1021

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

TUNEL LUDICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO
descrição:
- túnel em curva semicírculos em polietileno rotomoldado
com 7 suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos
curvos com furos para visualização interna e com
possibilidade de expansão, 5 conectores, 2 estruturas
curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com
adornos estilizados.
faixa etária: a partir de 1 ano. características: • túnel em
polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos
diversos; • módulos auto-encaixáveis, vazados para
visualização interna e com possibilidades de expansão; •
estruturas que funcionam como entrada e saída. •
acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;
composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-uv que
protejam contra raios solares, garantindo a cor do
produto; • materiais que possibilitem a reciclagem após o
término da vida útil; • peças multicoloridas; não tóxico.
dimensões internas do módulo: largura: 87cm; • altura:
97cm; comprimento: 214cm; • tolerância: +/- 5% manual de
instrução: o produto deve conter manual de instrução em
português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

3.686,902 1.843,45UN0027354 LIG LIG00001

Total do Lote:  3.686,90

Total Geral do Fornecedor:  6.763,22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000002/2016 - 26/02/2016 - Processo Nº 001926/2015

Vencedor LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ 18.968.051/0001-77

Endereço Rua PRESIDENTE KENNEDY, 37 - Campo Grande - Cariacica - ES - CEP: 29146580

Contato (27) 3076-1633

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

GIRA GIRA CARROSSEL PARA ATE 4 CRIANCAS
descrição:
- gira gira - carrossel em polietileno para até 4 crianças.
faixa etária: a partir de 2 anos. características: • peça
composta por três partes: base, assentos e volante; •
base com textura antiderrapante; • volante central; •
acabamento sem saliências e com laterais redondas; •
três assentos anatômicos e apoio para os pés; •
polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com
aditivos anti-estático e aditivo anti-uv que protejam contra
raios solares, garantindo a cor do produto; • materiais que
possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; • em
diversas cores; • não tóxico. dimensões: • diâmetro:
100cm • altura: 55cm • tolerância: +/- 5% manual de
instrução: • o produto deve conter manual de instrução
em português para montagem, instalação e uso do
brinquedo.

4.252,293 1.417,43UN0027339
XALING

O00002

Total do Lote:  4.252,29

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

PISCINA DE BOLINHA - TAMANHO 20 X 20
descrição:
- confeccionada em metalon 20x20 mm, madeira naval,
revestida em xp50 e rede de proteção colorida. estrutura
com revestimento de espuma metálica galvanizada 2x2
metros, com aproximadamente 2.000 bolinhas coloridas.

4.186,002 2.093,00UN0030698 LIG LIG00006

Total do Lote:  4.186,00

Total Geral do Fornecedor:  8.438,29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23
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Vencedor ALL WORK COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ 18.007.154/0001-70

Endereço Rua BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO, 1343 - HAUER - Curitiba - PR - CEP: 81610060

Contato (41) 3388-3410

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

CASINHA DE BONECAS
descrição:
- casa de bonecas em polietileno:  portas, telha e janelas
de plástico. casinha com textura simulando alvenaria e
esquadrias, que lembra um chalé. - uso para crianças
acima de 2 anos. características: • casinha de boneca
multicolorida com no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão de
itens: janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar
com ferro, telefone, pia e fogão; • balcão externo na
janela (apoio para os braços); • acabamento sem
saliência e com laterais arredondadas; • polietileno pelo
processo de rotomoldagem, composto com aditivos
anti-estático e aditivo anti-uv que protejam contra raios
solares, garantindo a cor do produto; • materiais que
possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; 45 •
peças multicoloridas; • não tóxico. dimensões: • largura:
131cm • altura: 143cm • comprimento: 161cm • tolerância:
+/- 5% manual de instrução: • o produto deve conter
manual de instrução em português para montagem,
instalação e uso do brinquedo.

5.000,002 2.500,00UN0027344 FRESO00003

Total do Lote:  5.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

GANGORRA EM POLIETILENO - 3 LUGARES
descrição:
- gangorra em forma de dinossauro. indicado para 1,2 até
3 anos brincarem juntas. material: polietileno rotomoldado.
faixa etária: a partir de 4 anos. características: • gangorra
com manoplas duplas; • base para apoio dos pés
antiderrapante; • assento anatômico e antiderrapante; •
acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;
• polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto
com aditivos anti-estático e aditivo anti-uv que protejam
contra raios solares, garantindo a cor do produto; •
materiais que possibilitem a reciclagem após o término da
vida útil; em diversas cores; • não tóxico. dimensões:
largura: 40cm • altura: 47cm comprimento: 151cm •
tolerância: +/- 5% manual de instrução: • o produto deve
conter manual de instrução em português para montagem,
instalação e uso do brinquedo.

2.319,993 773,33UN0027359 FRESO00005

Total do Lote:  2.319,99

Total Geral do Fornecedor:  7.319,99

Total Geral:  24.531,83
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