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EspecificaçãoNº do item Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Lote null

1 4,000 UN Parque infantil colorido em madeira plástica,
contendo: - Parque infantil colorido em madeira
plástica, contendo: Estrutura principal
confeccionada em colunas de madeira plástica
com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm,
com cantos arredondados e acabamento em
polipropileno e polietileno pigmentado na cor
itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura
eletrostática.
01 platafoma medindo 1,06 x 1,06 m, com
estrutura metálica, cantoneira galvanizada à fogo
medindo 30x40mm, espessura 1,5mm, com
assoalho em tábua de madeira plástica
136x30mm cor itaúba, cobertura superior em
plástico rotomoldado, em formato de pirâmide
quadrada, medindo 1,22mx1,22m; alturado chão
até o assoalho: 95cm.
01 plataforma medindo 1,06 x 1,06 m, com
estrutura metálica, cantoneira galvanizada à fogo
medindo 30x40mm, espessura 1,5mm, com
assoalho em tábua de madeira plástica
136x30mm cor itaúba, sem cobertura; altura do
chão até o assoalho: 95cm.
01 escada 6 degraus, com estrutura em tubo
30x50mm #16, e corrimão em tubo 1’ #14,
medindo 1,80x0,76m.
01 rampa de cordas com estrutura em tubo de 1
½” #18, com cordas de nylon 14mm e junção em
plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m.
Altura: 95cm.
01 escorregador reto em fibra de vidro, medindo
1,80m de comprimento e 0,44m de largura
externa, com lagura interna no mínimo de 33cm,
abas de no mínimo 13 cm interna, e
desaceleração de no mínimo 35cm, com
acabamento arredondado no final da pista, portal
de segurança em polietileno 12mm maciço textura
3D colorido com aberturas laterais fazendo a
função de pega-mãos, medindo 890x1000mm,
formato ondulado na parte superior.
01 tubo de ligação 90º, composto por uma curva
de 90 graus, com diâmetro de 0,75m,
confeccionado em polietileno rotomoldado, com
flanges em polietileno rotomoldado parede dupla,
medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de
fixação escondidos por tampas em plástico
injetado. Orifícios laterais com 100mm de

14.550,0000 58.200,00
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diâmetro servindo como visores.
01 jogo da velha colorido, com 9 cilindros em
polietileno rotomoldado, com as letras X e 0 na
cor preta.

2 11,000 UN Parque infantil colorido em madeira plástica, faixa
etária até 6 anos - Parque infantil colorido em
madeira plástica, faixa etária até 6 anos - Parque
infantil colorido em madeira plástica, contendo:
Estrutura principal confeccionada em colunas de
madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta
medindo 9x9cm, com cantos arredondados e
acabamento em polipropileno e polietileno
pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas
à fogo e pintura eletrostática.
01 platafoma medindo 1,06 x 1,06 m, com
estrutura metálica, cantoneira galvanizada à fogo
medindo 30x40mm, espessura 1,5mm, com
assoalho em tábua de madeira plástica
136x30mm cor itaúba, cobertura superior em
plástico rotomoldado, em formato de pirâmide
quadrada, medindo 1,22mx1,22m; alturado do
chão até o assoalho: 95cm.
01 plataforma medindo 1,06 x 1,06 m, com
estrutura metálica, cantoneira galvanizada à fogo
medindo 30x40mm, espessura 1,5mm, com
assoalho em tábua de madeira plástica
136x30mm cor itaúba, sem cobertura com
coqueiro decorativo; altura do chão até o
assoalho: 95cm.
01 escada 6 degraus, com estrutura em tubo
30x50mm #16, e corrimão em tubo 1’ #14,
medindo 1,80x0,76m.
01 rampa de cordas com estrutura em tubo de 1
½” #18, com cordas de nylon 14mm e junção em
plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m.
Altura: 95cm.
01 escorregador reto em fibra de vidro, medindo
1,80m de comprimento e 0,44m de largura
externa, com lagura interna no mínimo de 33cm,
abas de no mínimo 13 cm interna, e
desaceleração de no mínimo 35cm, com
acabamento arredondado no final da pista, portal
de segurança em polietileno 12mm maciço textura
3D colorido com aberturas laterais fazendo a
função de pega-mãos, medindo 890x1000mm,
formato ondulado na parte superior.
01 jogo da velha colorido, com 9 cilindros em
polietileno rotomoldado, com as letras X e 0 na
cor preta.
01 rampa de escalada curvada, confeccionada em
polietileno rotomoldado parede dupla medindo
1,23x0,60m com 6 degraus.
01 tubo de ligação reto, com diâmetro de 0,75m e
1,00 m de comprimento, confeccionado em
polietileno rotomoldado, com flanges em
polietileno rotomoldado parede dupla, medindo
1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação
escondidos por tampas em plástico injetado.
Orifícios laterais com 100mm de diâmetro
servindo como visores.
01 tobogã em polietileno rotomoldado, composto

22.536,0000 247.896,00
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por três curvas de 45 graus, medindo 2,70 m de
comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre
com flange em polietileno rotomoldado parede
dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os
parafusos de fixação escondidos por tampas em
plástico injetado e seção de saída em polietileno
rotomoldado parede dupla fixada ao solo.

3 30,000 UN Balanço 02 lugares com 2 assento em borracha -
Balanço 02 lugares com 2 assento em borracha
injetada colorida medindo 0,45x0,20 m, com
sistema de absorção de impacto, e reforço na
parte inferior em alumínio, preso por correntes de
5mm elo curto galvanizadas à fogo medindo
1,50m e/ou 2 assentos em polietileno rotomoldado
para bebês de até 3 anos, com cinto de
segurança. Estrutura em tubo de 2" #14 e sistema
de engates com buchas de poliacetal; estrutura
totalmente galvanizada â fogo com pintura
eletrostática.

2.400,0000 72.000,00

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 378.096,00


