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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 09.00266/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 127/2019

EMPRESA: EGS COMERCIO E BRINQUEDOS EIRELI – ME

CNPJ: 22.025.872/0001-47

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado): AV JOÃO GOMES MONTEIRO SOBRINHO Nº346 – LIXEIRA – CUIÁBA – MATO GROSSO

TELEFONE/FAX: 65 3665 1488

E-MAIL:

REPRESENTANTE: EMILENE GEISA SANTANA

CPF: 810.290.801-78

LOTE ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. VALOR TOTAL ESTIMADO MARCA

1 UND 8 R$ 4.674,12 R$ 37.392,96 EXCLUSIVA R$ 2.000,00 R$ 16.000,00 R$ 21.392,96 57,21%

5 UND 8 R$ 2.760,28 R$ 22.082,24 XALINGO R$ 1.212,16 R$ 9.697,28 R$ 12.384,96 56,09%

ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

9 UND 6 R$ 11.091,38 R$ 66.548,28 FRESO R$ 2.166,32 R$ 12.997,92 R$ 53.550,36 80,47%

egscomercio@hotmail.com

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO

VALOR UNITÁRIO 
LICITADO

VALOR TOTAL  
LICITADO POR ITEM

ECONOMIA POR ITEM 
GERADA NO PREGÃO

PERCENTUAL DE 
ECONOMIA POR 

ITEM

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00
EM ATENDIMENTO A LEI 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ART. 48, INCISO I.

TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO – Túnel em curva semi-circulos 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 Medidas: Altura 1,00m, Largura 0,88m, Comprimento 2,23m Túnel lúdico para crianças 
a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 
mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo 
do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três 
módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de 
expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo 
processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam 
contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor 
e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão 
ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos 
módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. 
Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a 
reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

GIRA GIRA - CARROSSEL EM POLIETILENO para até 4 crianças. Faixa etária: a partir de 2 
anos. Medidas: Altura 0,70m, Largura 0,91m, Comprimento 0,91m. Gira-gira (carrossel) três 
lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Diâmetro: 1000 
mm; Altura mínima: 495 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do 
INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e 
volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a 
base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central 
- o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três 
assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em 
polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-
UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), 
garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas 
em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão 
possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da 
data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

CASINHA DE BONECAS - 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. 
Medidas: Altura 128 cm, Largura 123 cm, Comprimento 122 cm. Casinha de 
boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; 
Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. 
Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá 
acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de 
correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, 
telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão 
externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser 
fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com 
aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios 
solares 100 e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), 
garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as 
laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no 
produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à 
segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de 
fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o 
término da vida útil. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de 
peças.

ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%



.
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10 UND 2 R$ 11.091,38 R$ 22.182,76 FRESO R$ 2.166,32 R$ 4.332,64 R$ 17.850,12 80,47%

12 UND 8 R$ 1.776,28 R$ 14.210,24 EXCLUSIVA R$ 873,97 R$ 6.991,76 R$ 7.218,48 50,80%

13 UND 8 R$ 1.244,95 R$ 9.959,60 FRESO R$ 300,00 R$ 2.400,00 R$ 7.559,60 75,90%

VALOR TOTAL : R$ 52.419,60

VALOR TOTAL DOS LOTES ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ............................... R$ 172.376,08

CENTO E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS

VALOR TOTAL DOS LOTES A SER CONTRATADO .................................................. R$ 52.419,60

CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ........................................................... R$ 119.956,48

CENTO E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

PERCENTUAL DE ECONOMIA COM BASE NO VALOR TOTAL DOS LOTES A SEREM CONTRATADOS % 69,59%

SESSENTA E NOVE VIRGULA CINQUENTA E NOVE PORCENTO

Porto Velho – RO, 21 de novembro de 2019.

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

EQUIPE DE PREGÕES

CASINHA DE BONECAS - 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. 
Medidas: Altura 128 cm, Largura 123 cm, Comprimento 122 cm. Casinha de 
boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; 
Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. 
Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá 
acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de 
correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, 
telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão 
externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser 
fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com 
aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios 
solares 100 e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), 
garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as 
laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no 
produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à 
segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de 
fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o 
término da vida útil. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de 
peças.

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00
EM ATENDIMENTO A LEI 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ART. 48, INCISO I.

ESCORREGADOR EM POLIETILENO - 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. 
Medidas: Altura 1,29m, Largura 0,82m, Comprimento 1,78m. Escorregador 
para crianças de um a três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 540 
mm; Altura mínima: 930 mm; Comprimento: 1470 mm; Tolerância: ±10% (dez 
por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. 
Não tóxico. Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de 
degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. 
Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou 
central; Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com 
duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado 
em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos 
anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e 
desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e 
a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as 
laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no 
processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem 
após o término da vida útil. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da 
data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração 
de peças.

GANGORRA EM POLIETILENO - 3 LUGARES - Gangorra em forma de dinossauro. 
Indicado para 1, 2 até 3 anos brincarem juntas. Material: Polietileno 
Rotomoldado. Faixa etária: a partir de 4 anos. Medidas: Altura 0,59m, 
Largura 0,41m, Comprimento 1,54m. Gangorra dupla para crianças de um a 
quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; 
Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). 
CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. 
Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que 
ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base 
antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante 
com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a 
criança cair para trás. Produto deverá ser fabricado em polietileno 
pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e 
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento 
provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a 
resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais 
arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de 
fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o 
término da vida útil. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de 
peças.


