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ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Marca

1 10,000 UND Aquisição de Parques infantis coloridos,
com estrutura principal em colunas
quadradas de madeira plástica. Perfil
medindo no mínimo 110 x 110 mm e
parede de 20 mm, revestida com
acabamento de polipropileno e polietileno
pigmentado na cor itaúba. Ferragens
galvanizadas com pintura eletrostática a
pó, contendo: 02 Torres com plataforma
nas medidas mínimas de 1,00 x 1,00m
instalado a aproximadamente 1,20m de
altura do solo (piso), fabricado com
assoalho em madeira plástica e estrutura
em aço galvan - Aquisição de Parques
infantis coloridos, com estrutura principal
em colunas quadradas de madeira
plástica. Perfil medindo no mínimo 110 x
110 mm e parede de 20 mm, revestida
com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor itaúba.
Ferragens galvanizadas com pintura
eletrostática a pó, contendo: 02 Torres
com plataforma nas medidas mínimas de
1,00 x 1,00m instalado a
aproximadamente 1,20m de altura do solo
(piso), fabricado com assoalho em
madeira plástica e estrutura em aço
galvanizado, contendo cobertura em
plástico rotomoldado em formato de
pirâmide quadrada nas medidas mínimas
de 1,30 x 1,30m; 01 Escorregador reto em
plástico rotomoldado, não inferior a 2,35m
de comprimento x 0,52 m de largura, com
pega mão; 01 Balanço com 2 assentos,
com kids em plástico rotomoldado, com
estrutura de aço tubular de diâmetro de
no mínimo 42,6 mm com parede de no
mínimo 2,00 mm; 01 Escada em plástico
rotomoldado, contendo 5 degraus,
contendo corrimão de segurança em tubo
de aço carbono redondo de no mínimo
1”x1,25mm, ¾”x1,25mm; 01 Rampa
curvada em plástico rotomoldado com
parede dupla contendo 8 degraus e portal
de saída em plástico rotomoldado; 01
Tubo horizontal (tipo túnel reto) em
plástico rotomoldado medindo no mínimo
1,60m de comprimento e Ø80cm, com
fixação á

17.795,0000 177.950,00____________
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torre com 2 (dois) painéis em plástico
rotomoldado; 01 Tobogã composto de 2
curvas 90°em plástico rotomoldado com
no mínimo Ø 80cm, fixo á torre com
painel em plástico rotomoldado ,
contendo como acabamento uma seção
de saída em plástico rotomoldado para
fixação ao solo; 01 Jogo da Velha
composto por cilindros em plástico
rotomoldado colorido, com as letras “x” e
“O”; 01 Guarda-corpo tubular, estrutura
em tubo de aço carbono com diâmetro de
no mínimo 25,4 mm x parede de 1,25
mm, com barras verticais de diâmetro no
mínimo de 12,7 mm, altura após
montagem de 80 cm.

2 2,000 UND Aquisição de  Parque infantil colorido,
com estrutura principal (colunas) de
madeira plástica medindo no mínimo
110mm x 110mm e parede de 20mm,
revestida com acabamento de
polipropileno e polietileno pigmentado cor
itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP,
com 4 colunas em polímero reciclado
medindo no mínimo 110mm x 110mm x
2500mm; 1 patamar confeccionado com
estrutura em aço galvanizado e assoalho
em polímero reciclado, medindo no
mínimo 1050mm x 1050mm; altura do
patamar em relação ao nível do -
Aquisição de  Parque infantil colorido,
com estrutura principal (colunas) de
madeira plástica medindo no mínimo
110mm x 110mm e parede de 20mm,
revestida com acabamento de
polipropileno e polietileno pigmentado cor
itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP,
com 4 colunas em polímero reciclado
medindo no mínimo 110mm x 110mm x
2500mm; 1 patamar confeccionado com
estrutura em aço galvanizado e assoalho
em polímero reciclado, medindo no
mínimo 1050mm x 1050mm; altura do
patamar em relação ao nível do solo
800mm. Telhado (cobertura formato de
pirâmide quadrangular) dimensão de no
mínimo 1300mm x 1300mm x 650mm em
polietileno rotomoldado parede simples
cor colorido 1 Plataforma, tipo MP, com 3
colunas em polímero reciclado medindo
no mínimo 110mm x 110mm x 2500mm; 1
coluna em polímero reciclado medindo no
mínimo 110mm x 110mm x 2800mm, 1
patamar confeccionado com estrutura em
aço galvanizado e assoalho em polímero
reciclado, medindo no mínimo 1050mm x
1050mm; altura do patamar em relação
ao nível do solo 800mm. Acabamento
com 1 coqueiro decorativo de 8 folhas
diâmetro de no mínimo 1300mm em
polietileno rotomoldado cor colorido e 3

20.315,0000 40.630,00____________
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acabamentos de colunas em polietileno
rotomoldado cor colorido, 1 Passarela
reta com dimensão de no mínimo
2000mm x 820mm de largura, assoalho
de madeira plástica cor itaúba; guarda
corpo (corrimão) estrutura tubular de aço
galvanizado, com tubos horizontais
diâmetro de no mínimo 1" e parede de no
mínimo 1,95mm, tubos verticais de
diâmetro mínimo de 5/8" e pintura
eletrostática cor colorido 1 Tubo curvo 90º
com diâmetro interno de no mínimo
750mm em polietileno rotomoldado cor
colorido; 2 flanges (painel) medida
externa de no mínimo 940mm x 1020mm
com furo central de no mínimo 750mm em
polietileno rotomoldado cor colorido 1
Escada com 3 degraus, dimensão de no
mínimo 1000mm de comprimento x
600mm de largura em polietileno
rotomoldado parede dupla cor colorido;
corrimão (guarda corpo) em aço tubular
galvanizado e pintado com pintura
eletrostática com diâmetro de no mínimo
25,40mm e espessura de no mínimo
1,95mm 2 Rampa de escalada dimensão
de no mínimo 1000mm x 690mm com 4
degraus em polietileno rotomoldado com
parede dupla cor colorido; portal de
segurança em polietileno rotomoldado cor
colorido 2 Escorregadores retos com
dimensão de no mínimo 1600mm x
500mm de largura, seção de
deslizamento com largura de no mínimo
410mm com parede dupla em polietileno
rotomoldado, cor colorido. Portal de
segurança em polietileno rotomoldado cor
colorido 1 Tobogã 1 curva com ângulo de
34º diâmetro de no mínimo 750mm, 1
curva com ângulo de 45º diâmetro de no
mínimo 750mm de polietileno
rotomoldado cor colorido; 1 flange (painel)
medida externa de no mínimo 940mm x
1020mm com furo central de no mínimo
750mm em polietileno rotomoldado cor
colorido; 1 seção de saída (ponteira) com
diâmetro interno de no mínimo 750mm
parede dupla de polietileno rotomoldado
cor colorido 1 Balanço fixado à plataforma
com dimensão aproximado de no mínimo
2500mm de comprimento; estrutura em
aço tubular com diâmetro de no mínimo
42,40mm; 2 assentos cadeira para bebê
colorido, com encaixe de fixação
parafusados às correntes galvanizadas 1
Guarda corpo dimensão de no mínimo
870mm x 770mm em polietileno
rotomoldado parede dupla cor colorido,
com 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros
em polietileno rotomoldado coloridos com
desenhos internos de X e O com diâmetro
de no mínimo 165mm x 210mm de altura;
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haste superior e inferior em aço
galvanizado pintura eletrostática com
dimensão de no mínimo 820mm de
comprimento.

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 218.580,00


