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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

28/01/2022
Pregão presencial
34/2021 - PR
82/2021

Futura e eventual aquisição de parque infantil (playground), brinquedos, parque
coloridos, bancos e lixeiras em madeira plástica para o Município de Bom Jesus/SC, de
acordo com a necessidade.

Participante: DISBRAPLAC LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

13 Lixeira em madeira plástica capacidade de 94 LTS.
Descrição: formato redondo , fabricada através de polímeros reciclados. A
estrutura da lixeira é composta por duas bases, uma inferior e outra superior,
ambas com diâmetro de 50 cm , fabricamos em polipropileno injetado , base
superior acompanha tampa, na cor a definir ( preta, Amarela, Azul, Vermelha
e Verde) , laterais com quatorze unidades de tabuas em madeira plástica
com formato trapézio, com dimensões de 87x22x500mm, fixadas com 28
parafusos, medindo 700mm de altura.

100,000 UNI 903,90 90.390,00

Total do Participante: 90.390,00

Participante: ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

1 Escorregador individual.
Descrição: Escorregador em plástico – Escorregador em polietileno
rotomoldado medindo 2,50m de comprimento e 0,50m de largura externa,
sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm
interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado
no final da pista com escada  de 7 degraus medindo 2,00 x 0,76m, com
estrutura em tubo 30x50mm e corrimão em tubo 1”, degraus em madeira
medindo 0,12 x 0,70m; Estrutura totalmente galvanizado à fogo e com
pintura eletrostática.

5,000 UNI 2.800,00 14.000,00

2 Gangorra 2,50 mts.
Descrição: Gangorra com estrutura em tubo de 2” medindo 2,50 x 0,60m,
assentos em ferro e pega mão em tubo de 1”. Estrutura totalmente
galvanizada à fogo com pintura eletrostática.

5,000 UNI 900,00 4.500,00

3 Carrossel 8 Lugares.
Descrição: Carrossel 8 Lugares, Diâmetro: 1,60m, raio: 0,80m, altura do Eixo
de 1,50m; eixo de cano galvanizado 2” com  parede 2,60mm; cano central  3
“, parede 2,00mm; assento em madeira de Lei itaúba, arredondadas
formando um círculo ; Estrutura em cano 1” e 2 rolamentos para movimento.

5,000 UNI 2.000,00 10.000,00

4 Balanço com assentos em borracha.
Descrição: Balanço 02 lugares com 2 assento em borracha injetada colorida
medindo 0,45x0,20m, com sistema de absorção de impacto, e reforço na
parte inferior em alumínio, preso por

5,000 UNI 2.000,00 10.000,00
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correntes de 5mm elo curto galvanizadas à fogo medindo 1,50m. Estrutura
em tubo de 2” #14 e sistema de engates com buchas de poliacetal.; estrutura
medindo 2,70 largura, Estrutura totalmente galvanizada à fogo com pintura
eletrostática.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

5 Parque infantil colorido  em madeira plástica
Altura: 1,35m (chão/plataforma) - área de ocupação 9,10 x 7,20.
Descrição: 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, com Certificado de
conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da
ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo
Inmetro.
04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, 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; Altura do chão até o assoalho: 1,35m
01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão
em tubo 1” #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em madeira plástica
60x13,6x3cm com reforço na parte inferior.
02 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½” #18, com cordas de
nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m.
01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado
parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus.
01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 0,75m e 2,00m 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 Passarela reta medindo 1,95m x 0,88m com assoalho em madeira
plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em
tubo de 1 ¼”#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8”.
01 Passarela curvada para cima com estrutura em tubo de 1 ¼” #16, e
fechamento lateral em ferro mecânico 3/8”, medindo 1,95mx0,88m e 0,80m
de altura, com assoalho em madeira plástica 136x30mm.
02 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de
comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo
40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo
50cm, com acabamento arredondado no final da pista com  portal de
segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla,
medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm.
01 Escorregador Ondulado simples 2,50 x 0,52 m em fibra de vidro, pega
mãos em tubo de 1” fixados à plataforma, para maior segurança no acesso,
acabamento arredondado no final da pista, pés em tubo de 1”;com portal de
segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla,
medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm.
01  Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90
graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre
com flanges 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.
02 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla,
medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical.
Altura após montagem:0,80m

2,000 UNI 35.000,00 70.000,00

7 Parque infantil colorido  em madeira plástica, estrutura principal
confeccionada em colunas de madeira plástica.
Altura: 1,35m (chão/plataforma)
Área de ocupação 6,35 x 4,50
Descrição: Parque infantil colorido  em madeira plástica, estrutura

2,000 UNI 17.890,00 35.780,00
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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, com Certificado de conformidade com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando
que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR
16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.
02 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica
cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5
mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor
itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de
pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o
assoalho: 1,35m
01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e
corrimão em tubo 1” #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em
madeira plástica 60x13,6x3cm com reforço na parte inferior.
01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½” #18, com
cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido,
medindo 0,80x1,80m.
01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼” #16,
medindo 2,70m de comprimento.
01 Passarela reta medindo 1,95m x 0,88m com assoalho em
madeira plástica 136x30mm, guarda corpo c

om 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼”#16 e
fechamento lateral em ferro mecânico 3/8”.
01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m
de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura
interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e
desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado
no final da pista com  portal de segurança, confeccionado em
polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com
espaço de passagem medindo 64x80cm
01  Escorregador ondulado em fibra de vidro, medindo 2,50m de
comprimento, 55cm de largura externa, 39cm de largura interna e
abas de no mínimo 15cm interna, seção de desaceleração de 50cm,
com acabamento arredondado no final da pista com  portal de
segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede
dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo
64x80cm
01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno
rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

9 Parque infantil colorido  em madeira plástica, contendo:
Altura: 1 plataforma 0,95m (chão/plataforma)
Área de ocupação 3,70 x 3,70
Descrição: 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, com Certificado de
conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da
ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo
Inmetro.
01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, 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; Altura do chão até o assoalho: 0,95cm
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 largura interna no mínimo 33cm abas de no
mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com
acabamento arredondado no final da pista com Portal de segurança,
confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm,
com espaço de passagem medindo 64x80cm.

3,000 UNI 9.000,00 27.000,00



Página: 4 / 7

01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla,
medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical.
Altura após montagem:0,80m
1 Balanço com assento 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 medindo 1,50 largura Estrutura
totalmente galvanizada à fogo com pintura eletrostática.

Total do Participante: 171.280,00

Participante: GESUL COMERCIAL EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

14 Gangorra Pluto
Descrição: Possui orelhas móveis e adesivos. É fabricada em plástico,
resistente e segura.
Dimensões do Produto (cm): P x L x A - 83 x 31 x 48
Peso aproximado do Produto: 2,725 Kg
Idade Recomendada: 1 a 2 anos
Material/Composição: Plástico
Dimensões da Embalagem (cm): P x L x A - 47 x 32 x 86

5,000 UNI 424,00 2.120,00

15 Mesinha Siri
Descrição: Indicação de idade: 3 anos
Medidas: 82,3 x 80 x 45 cm "Produto"
Descrição: A mesinha que vem 2 bancos acoplados é prática e segura. Com
design e temática diferenciada vai agradar as crianças e aos pais. Fabricada
em plástico pelo processo de  sopro é super-resistente e de fácil
higienização. Possibilita alegrar os mais variados ambientes.

5,000 UNI 1.005,00 5.025,00

16 Escorregador Baby
Descrição: Indicação de idade: 3 anos
Dimensões: Comprimento: 201 cm - Largura: 80 cm  - Altura: 120 cm
Composto por  três itens: 1  escorregador, 1 escada de 4 degraus, 1
travessa;
Fixação da rampa à escada através da travessa central, fixada por dois eixos
e quatro manípulos;

5,000 UNI 1.980,00 9.900,00

17 Gangorra Tigrão
Descrição: Fabricada em plástico rígido, com listras adesivas. É seguro e
confortável.
Peso aproximado do Produto: 2,7 kg
Idade Recomendada: 1 a 2 anos  Material/Composição: Plástico
Dimensões da Embalagem (cm):P x L x A - 47 x 32 x 86

5,000 UNI 419,00 2.095,00

Total do Participante: 19.140,00

Participante: J C PAPELARIA EIRELI

11 Banco de Madeira Plástica
Descrição: Banco de madeira plástica para parque - largura: 1,50 metros; -
altura acento: 37 cm - altura encosto: 40 cm, - altura total: 77 cm - base
acento: 34 cm, - estrutura: 3 pés em formato de h, produzido em material pp;
- travas: 3 unidades - parafusos e porcas: 26 unidades (fixar perfil tabuas nos
pés) - parafusos e porcas: 6 unidades (fixar travas nos pés e perfil tabua); -
perfil tabua 13,6 cm x 3 cm x 1,50 mt : 4 unidades, produzidas em polietileno
e polipropileno.

20,000 UNI 785,00 15.700,00

12 Lixeira em Madeira Plástica 60 LTS.
Descrição: Estrutura em tubo de 3” #16, medindo 1,50 mts com 2 arcos em
chapa de 1” x1/8”, fechamento em madeira plástica tipo trapézio, sendo 13
peças de 90x22mm com 55 cm de comprimento, fundo com fechamento em
chapa 1” x 1/8”  contendo 26 parafusos francês de 1/4x1 ½”.
Estrutura totalmente galvaniza a fogo, com pintura eletrostática na cor
marrom.

100,000 UNI 656,00 65.600,00

Total do Participante: 81.300,00

Participante: MG COMERCIAL EIRELI

6 Parque infantil colorido  em madeira plástica
Altura:  1,35m – 1,26m – 95cm – 85cm (chão/plataforma)

2,000 UNI 44.900,00 89.800,00
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Área de ocupação 12,00 x 6,00
Descrição: 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, com Certificado de
conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da
ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo
Inmetro.
03 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, 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; Altura do chão até o assoalho: 1,35m
01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, 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; Altura do chão até o assoalho: 95cm
01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, 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 de 4 bolhas. Altura do chão até o assoalho: 85cm
01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, 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: 1,26m
01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½” #18, com cordas de
nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m.
(1,35m)
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 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado
parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. (1,35m)
01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado
parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. ( 95cm)
01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede
dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura
inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1” #18.
01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de
comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo
40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo
50cm, com acabamento arredondado no final da pista com  portal de
segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla,
medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm.
04 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla,
medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical.
Altura após montagem:0,80m
01 Escada de discos, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m
de altura, contendo 4 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com
diâmetro de 35cm.
01 Tubo de ligação em “T” , com diâmetro de 0,75m e 1,50m 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, com bolha
transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de
profundidade.
01  cerca bolha  confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla,
medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30
cm de profundidade.
01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m
com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

8 Parque infantil colorido em madeira plástica, contendo:
Área de ocupação 4,40 x 2,35
Altura: 1,35m (chão/plataforma);
Descrição: 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, com Certificado de
conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da
ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo
Inmetro.
01Plataforma medindo 1,06 x1,06m, 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; Altura do chão até o assoalho: 1,35m
1 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em
tubo 1” #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em madeira plástica
60x13,6x3cm com reforço na parte inferior.
01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½” #18, com cordas de
nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m.
01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla,
medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical.
Altura após montagem:0,80m
01 escorregador duplo, medindo 2,50m de comprimento e 0,90m de largura ,
com barra de segurança em ferro.

2,000 UNI 8.990,00 17.980,00

10 Parque infantil colorido em madeira plástica, contendo:
Altura: 0,95cm (chão/plataforma)
Área de ocupação 5,15 x 2,60
Descrição: 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, com Certificado de
conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da
ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo
Inmetro.
01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, 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; Altura do chão até o assoalho: 95 cm
01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, 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: 95 cm
01 Escada de 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
01Escorregador reto em fibra de vidro, medindo 1,80m de comprimento e
0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no
mínimo 13cm 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 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla,
medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical.
Altura após montagem:0,80m
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

2,000 UNI 16.400,00 32.800,00
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rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus.
01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 0,75m e 1,00m 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.

Total do Participante: 140.580,00

Total Geral: 502.690,00

Assinatura do Responsável

28/01/2022Bom Jesus,

RAFAEL CALZA

PREFEITO MUNICIPAL


