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ROCESSO ADMINISTRATIVO N" 001.0008567/2019

OBJETO: Registro de Preço para aquisição, parcelada, de equipamentos para implantação de
academia popular no Município de Piracuruca-Pl, conforme especificações contidas no Termo
de Referência e Editai.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 3
Tendo em vista os documentos apresentados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no uso de
suas atribuições delegadas pela Portaria GP n" 108/2019 de 09/10/2019, tendo em vista o
disposto no Art. 3®, IV da Lei n° 10.520/2002 e a Homologação do procedimento licitatório na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP n" 032/2019, cujo objeto é o Registro de Preço para
aquisição, parcelada, de equipamentos para implantação de academia popular no Município de
Piracuruca-Pl, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital e proposta
final das licitantes que ofertaram os menores preços, após a análise e julgamento das
propostas, bem como dos documentos de habilitação, partes integrantes da licitação, tendo
vencido todos os prazos recursais e, em razão do resultado final, pelo presente, recebo, aceito
e aprovo o procedimento em epígrafe, em conseqüência HOMOLOGO a licitação, em favor da
empresa as licitantes:

LICITANTE: M. D. H. REGO ~ ME. CNPJ: 10.662.830/0001-38. situada na Av. Pref. Gonçalo
Rodrigues Magalhães, n° 1548, bairro de Fátima, Piracuruca-Pl, seu representante legal a
Sra. Maria Daniele Honório Rego, inscrita no RG n° 2002009081132 e CPF 039.234.633-83,

que registraram os menores preços para o fornecimento dos materiais com os valores dos itens
conforme discriminado abaixo:

LICITANTE; M. D. H. REGO - ME. CNPJ; 10.662.830/0001-38

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS ACADEMIA DA SAÚDE

ITEM

01

PRODUTO

PEITORAL

SIMPLES COM

ARTICULAÇÃO
SUPERIOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fabricado com lubos de aço
carbono de no mínimo 3.'/4" * 3,75
mm; 2" * 2 mm; 2" * 3 mm; 2" *
5,5 mm; x 2 mm; 1.W * 1,50
mm; 1" * 1.50 mm. Aflicuiaçâo do
equipamento fabricada com tubo
de diâmetro de no minimo 114mm
com no minimo 7 mm de

espessura. Cftapas de aço
carbono cortadas a laser com

espessuras minímas de 2mm;
1/8", 3/16"; V4". Hastes de ferro
maciço trefilado de no mínimo
3/8" com parafusos de fixação
zincados de no mínimo 5/8" *
1.%" e arruela zincada de no
minimo 5/8". Utiliza-se

{rolamentos duplos), solda MIG,
parafusos zincados, araielas e
porcas fixadoras; tampão em
embutido interno de plástico de

QUANT VALOR UNIT. VALOR UNIT.

10 R$ 1.200,00 R$ 12.000,00
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ESQUI DUPLO

Z.Vi" com acabamento esférico
acompanhando a dimensão
externa do tubo, acabamentos em
plástico injetado e/ou
emborrachado. Parafusos de
fixação galvanizados a frio com
capa de proteção."

Alonga as arficulaçSes dos
membros superiores, cintura
escapuiar, tronco e dntura
pèlvíca.
Fabricado com tubos de aço
carbono de no mínimo 2' x 2
mm; 1' Vix 3 mm; 1' 54x 1.50 mm;
1' X 2,00 mm. Tubo de aço
carbono trefilado 2" x 5.50 mm
SCHEDULE 80 (60,30x49,22).
Metalâo de no mínimo 30 mm x
50 mm X 2 mm. Chapa de aço
carbono de no mínimo 4.75 mm

para ponto de fixação do
equipamento e 1,9 mm para
chapa de apoio de pé. Barra
chata de no mínimo 3/16' x 1 Vi'.
Utilizar pinos maciços, todos
rolamentados (rolamentos
duplos), batentes redondos de
borracha flexível (53mm x 30mm),
solda mlg, bucha acetal.
chumbador parabout de no
mínimo 3/8" x 2' 54. parafusos
zincados e porcas fixadoras;
Tampão embutido interno em
plástico injetado de no mínimo 2'
54 com acabamento esférico

acompanhando a dimensão
externa do tubo. Acabamentos em
plástico injetado e/ou
emborrachado. Adesivo refletívo

destrutivo 3M com identificação
dos grupos musculares.

05
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R$ 2.000,00: R$ 10.000,00
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SIMULADOR DE

CAVALGADA

SIMPLES

í,

SIMULADOR DE

CAMINHADA

DUPLO

PRESSÃO DE
PERNAS

SIMPLES

Fortalece a musojlatura dos
membros superiores e inferiores,
e aumenta a capacidade
cardíorespiralóría.
Fabricado com tubos de aço

íCarbono de no mínimo 2' x 2
mm; 2' x 2 mm; 1' 14 x 3 mm; 1' 14

;x 1,50 mm; 1' x 1.50 mm; Barra
;chata de no mínimo 2' 14 x Vi";
3/16' x 1 Vi'. Tubo de aço carbono
trefilado 2" x 5,50 mm SCHEDULE
80 (60,30 mm x 49,22 mm).
Chapas de aço carbono de no
minimo 4,75 mm para ponto de
fixação do equipamento e 2 mm
para banco estampado com
bordas arredondadas. Utiliza-se
pinos maciços, todos
rolamentados (rolamentos
duplos), batentes redondos de
borracha flexível (63mm x 30mm),
solda míg, chumbador parabout
de no minimo 3/8" x 2" 14,
parafusos zincados, bucha acelal,
arruelas e porcas fixadoras;
Tampão embutido interno em
plástico injetado de no mínimo 2'
com acabamento esférico
acompanhando a dimensão
externa do tubo. Acabamentos em
plástico injetado e/ou
emborrachado. Adesivo refletivo
destrutivo 3ti.1 com identificação
dos grupos musculares.
Aumenta a mobilidade dos

membros inferiores e desenvolve

a coordenação motora e
capacidade cardiorresplrafâria.
Fabricado com tubos de aço
carbono de no minimo 2' 14 x 2

mm; 2' x 2 mm; 1' 14 x 1.50 mm.
Chapas de aço carbono de no
minimo 4,75 para ponto de
fixação do equipamento e 1,9 mm
para chapa de apoio de pé. Tubo
em aço carbono trefilado
SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98
mm). Utilizar pinos maciços, todos
rolamentados (rolamentos
duplos), solda míg, chumbador
parabout de no minimo 3/8' x 2
14", parafusos zincados:
acabamentos em piástico injetado
e/ou .emborrachado. Adesivo
refletivo destrutivo 3M com

identificação dos grupos
musculares.

Fortalece a musculatura das

coxas e quadrís. Fabricado com
tubos de aço carbono de no
minimo 4' x 3 mm: 3' 14 x 3.75; 2"
X 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de
aço carbono de no minimo 4,75
mm para reforço de estrutura do
equipamento e 2 mm para tranco
e encosto com imensões de 335
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RS 1.900,00

R$
1.250,00
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RS 9.500,00

R$ 12.500,00
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ABDOMINAL

DUPLO

mm X 315 mm e estampados com
bordas arredondadas. Tubo de

aço carbono trefilado 2' x 5,50
mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x
49.22 mm). Utiliza-se pinos
maciços, todos rolamentados
(rolamentos duplos), batentes
redondos de borracha flexível
(53mm x 30mm), solda mig,
Chumbador com flange de no
mínimo 230 mm x 3/16", corle a
laser com parafusos defixação
zincados de no mínimo 5/8' x 1 V*
e arruela zincada de no mínimo

5/8', hastes de ferro madço
trefilado de no mínimo 3/8',
parafusos zincados, arrueias e
porcas fixadoras; tampão
embutido externo em metal de 2'.
tampão embutido interno em
plástico injetado de no mínimo 3'
Vi, ambos com acabamento
esférico acompanhando a
dimensão externa do tubo,
acabamentos em plástico Injetado
e/ou emborrachado. Adesivo

refletívo destrutivo 3M com

identificação dos grupos
musculares.

Fortalece a musculatura do

abdômen. Fabricado com tubos
de aço carbono de no minímo3' VS
X 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' Vi x 1.50
mm; 1' x 1,50 mm. Oblongo de no
minimo 20 mm x 48 mm x.1.20
mm. Chapas de aço carbono com
no mínimo 4,75mm. Barra chata
de no mínimo 2' 'A x .
Chumbador com fiange de no
minimo 230 mm x 3/16', corte a
laser com parafusos de fixação
zincados de no mínimo 5/8' x 1
V* e arruela zincada de no

minimo 5/8", hastes de ferro
maciço trefilado de no mínimo 3/6.
Tampão embutido interno em
plástico injelado de no minimo
3'% com acabamento esférico.
Adesivo refietivo destrutivo 3M
com identificação dos grupos
musculares.

05 R$1.660.00 R$8.250,00
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1
BARRA FIXA

DUPLA

BARRA

PARALELA

DUPLA

Fabricado com tubos de aço
carbono de no minimoS" 54 x 2.75
mm e 1. 1/8 x2 mm;

Fabricado com tubos de aço
carbono de no mínimo 3' 54 x 2,75
mm; 2' x 2 mm.
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05 R$1.100,00, RS 5.500,00
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Tudo èm confomiidade com a Proposta vencedora e demais documentos constantes nos autos,
nos termos da Lei Federal n.® 10.520 de 17.07.2002, Decreto Federal n.® 3555 de 08.08.2000 e
subsidiariamente a Lei Federai n.° 8.666/93 com suas alterações, e ainda regulamento local
Decreto n® 068/2013, determinando as providências necessárias à celebração da Ata de
Registro de Preço e do contrato ou sua substituição pelos Instrumentos hábeis previstos no Ari.
62 da Lei n® 8.666/93, conforme o caso, de acordo com o Edital e seus anexos e proposta(s)
da(s) llcítante(s) vencedora(s}.

Firacuruca-Pi, 22 de outubro de 2019.

Adriana Smuí Fontenele
Secretári^^^nimpal de Saúde
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