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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

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

18.000,0000 18.000,001,000

2 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

25.000,0000 25.000,001,000
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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 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 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 9.600,004,000

4 UN Balanço viking - Balanço viking contém: balanço para 4
crianças sentadas frente a frente em duplas; balanço com
gangorra em formato de barco viking para 4 crianças; 2
assentos duplos posicionados frente a frente; canaletas
centralizadas nos assentos para escoamento de  água e
nanaletas contornando o assento; piso con fendas para
evitar acúmulo de água; barra de segurança horizontal em
formato de corda naval para evitar que as crianças caiam
dos assentos; fundo côncavo para permitir balanço suave e
com saliencias nas 2 extremidades inferiores que
funcionam como stop para evitar tombamento; laterais com
relevos de âncora e simulando madeira; encostos distantes

9.272,6800 18.545,362,000



Página: 3 / 5

a 1,30 m entre si; abertura central medindo 0,44 m para
permitir acesso aos assentos; 4 tirantes em forma de corda
navais; 2 travessas arqueadas; 4 travas de tirantes; 1 peça
em forma de semi-arco que se repete 4 vezes; 1 peça como
base que se repete 2 vezes; locais para fixação no chão
caso necessário; dimensões: 180 x 187 x 225 cm; colorido;
composição: polietileno de média densidade (material não
tóxico e reciclável); polietileno pigmentado (colorido), com
aditivo UV que garante a coloração original mesmo que
exposto ao tempo.

5 UN Casinha de boneca - Casinha de boneca - Descrição:
casinha em plástico rotomoldado, altamente resistente. A
textura de suas paredes simula madeira e todos os lados
possuem aberturas e a sua parte interior conta com
acessórios como mesinha e banquinhos fixos. Dimensões
aproximadas: 122cm (comprimento) x 128cm (largura) x
123cm (altura)

4.200,0000 8.400,002,000

6 UN REFRIGERADOR DUAS PORTAS (Duplex), frost free,
capacidade de 450 litros. Classificação de eficiência
energética A expedida pelo INMETRO, cor BRANCA,
voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses fornecida
pelo fabricante. - REFRIGERADOR DUAS PORTAS
(Duplex), frost free, capacidade de 450 litros. Classificação
de eficiência energética A expedida pelo INMETRO, cor
BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses
fornecida pelo fabricante.

4.250,0000 4.250,001,000

7 UN LAVADORA DE ROUPAS - Capacidade mínima de 15 kg,
com funções LAVAGEM, ENXÁGUE e CENTRÍFUGA,
tensão 220 volts, funcionamento AUTOMÁTICO com no
mínimo 04 programas de lavagem e 03 níveis de água,
gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura
eletrostática na cor BRANCA e cesto em INOX.
Classificação de Eficiência Energética A expedida pelo
INMETRO. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo
fabricante. - LAVADORA DE ROUPAS - Capacidade
mínima de 15 kg, com funções LAVAGEM, ENXÁGUE e
CENTRÍFUGA, tensão 220 volts, funcionamento
AUTOMÁTICO com no mínimo 04 programas de lavagem e
03 níveis de água, gabinete em aço com tratamento anti-
ferrugem e pintura eletrostática na cor BRANCA e cesto em
INOX. Classificação de Eficiência Energética A expedida
pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses fornecida
pelo fabricante.

2.600,0000 2.600,001,000

8 UN Caixa de som amplificada 1500 a 1800W - Caixa de som
amplificada 1500 a 1800W, Entrada USB - Entrada para
microfone - Entrada AUX IN - Leitor de cartão - Rádio FM -
Bluetooth - iluminação frontal - Com função gravação -
Bateria interna recarregável; 1 microfone com fio -
Adaptador bivolt AC 110V-240V - Alto falante de 12"; Com
rodas e alça para transporte.

1.700,0000 1.700,001,000

9 UN Condicionador de Ar 24.000 BTUs quente e frio - tipo split -
Condicionador de Ar 24.000 BTUs quente e frio - tipo split,
Marca Midea Inverter

4.350,0000 13.050,003,000

10 UN Condicionador de ar tipo split  18.000 BTU´s quente/frio -
Condicionador de ar tipo split de capaciadde 18.000 BTU´s
quente e frio, 220 Volts, monofásico com controle remoto
sem fio, sistema de degelo automático e compressor
rotativo.

3.200,0000 6.400,002,000

11 UN Notebook  - 11ª geração de Intel® Core™ i7-1165G7
Windows - Notebook  - Processador Intel® Core™;  i7-
1165G7 Windows  11; Placa de vídeo NVIDIA® GeForce®
MX330, 2GB GDDR5 HD de 15.6" (1366 x 768) SSD de
256GB PCIe NVMe M.2 Memória de 8GB.

4.600,0000 4.600,001,000

12 UN Micro Computador de Mesa com
especificação/configuração mínima igual ou superior - Micro
Computador de Mesa com especificação/configuração

3.200,0000 3.200,001,000
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mínima igual ou superior
Descrição detalhada dos itens:
Processador Intel Core I5 9400 -2.90GHz - 9MB Cache - 9ª
Geração; -
Placa mãe:
Possuir 1 (um) slot de expansão padrão PCIe (PCI
Express) x1 livre, após a instalação de todos os
dispositivos;
Possuir 1 (um) slot de expansão padrão PCIe (PCI
Express) x16 livre, após a instalação de todos os
dispositivos;
Possuir no mínimo 4 (quatro) conectores externos padrão
USB (Universal Serial Bus) versão 2.0;
Possuir no mínimo 2 (dois) conectores externos padrão
USB (Universal Serial Bus) versão 3.0;
Possuir no mínimo 1 (um) conector externo HDMI; -
Possuir no mínimo 1 (um) conector externo S-Video;
Possuir ao menos 2 (dois) conectores USB acessíveis no
painel dianteiro, sem a utilização de HUB ou portas USB
instaladas em placas de expansão;
Controladora de discos integrada à placa mãe do
equipamento, padrão SATA-2 ou SATA-3 com taxa mínima
de transferência de 3GB/s.
Conexão de Rede por porta RJ45 com velocidade Gigabit
(10/100/1000Mb/s);
Disco Rígido: SSD, Capacidade 256 GB; Interface SATA-2
ou SATA-3.
Memória:8 GB DD4; -
Gabinete: Padrão ATX; Cor Predominante Preta;
Fonte de Energia: 300W Real; Alimentação automática
bivolt 100-240;

13 UN MONITOR 23,6'' WIDESCREEN WVA 75Hz VGA e HDMI
com especificação/configuração mínima igual ou superior -
MONITOR 23,6'' WIDESCREEN WVA 75Hz VGA e HDMI
com especificação/configuração mínima igual ou superior
Base Ajustável Inclinação -5/20°
Brilho250CD/m2
Conectores1x VGA / 1x HDMI
Contraste Dinâmico20.000.000:1
Contraste Estático1.000:1
Dimensão da Embalagem (A / P / L) 435.0mm / 127.0mm /
620.0mm
Dimensão do Produto (A / P / L) 400.0mm / 221.0mm /
551.0mm
Resolução1920x1080 (Full HD)
Taxa de Atualização75Hz
Tempo de Resposta05ms
VESA100x100mm
Ângulo de visão H:178° V:178°

1.200,0000 1.200,001,000

14 KIT KIT MOUSE E TECLADO COM FIO USB PTO - KIT
MOUSE E TECLADO COM FIO USB PTO
Teclado
Design resistente a derramamento
Altura ajustável do teclado
Teclado numérico de 10 teclas
Luz indicadora de Caps Lock
Luz indicadora de Num Lock
Até 10 milhões de pressionamentos de tecla
Tipo de chave: Perfil profundo
Mouse
Tecnologia de sensor: rastreamento óptico
Número de botões: 3 (clique esquerdo / direito, clique do
meio)
Rolagem: linha por linha
Roda de rolagem: sim, ótica
1000 DPI

150,0000 150,001,000

15 UN Televisor - Smart TV 43" LED 4K WiFi Bluetooth HDR -
Televisor - Smart TV 43" LED 4K WiFi Bluetooth HDR

2.300,0000 18.400,008,000
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16 UN Banco Lápis Divertido - Banco Lápis Divertido - Lápis
coloridos fabricados em rotomoldagem, muito resistentes e
duráveis, podem ficar no tempo; Especificações Técnicas:
- Medidas: 1,62m comp. X 0,57m larg. X 0,82m alt.
- Indicado para crianças a partir de 1 ano até adultos.

2.309,0000 4.618,002,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 139.713,36


