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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Marca

1 10,000 UND Parques 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: 1
Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em
polímero reciclado com reforço interno
tipo cruzeta, medindo no mínimo 110mm
x 110mm x 3000mm; 1 patamar
confeccionado com estrutura em aço
galvanizado e assoalho em plástico
reciclado, medindo no mínimo 1050mm x
1050mm; altura do patamar em - Parques
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: 1 Plataforma, tipo MP,
com 4 colunas em polímero reciclado com
reforço interno tipo cruzeta, medindo no
mínimo 110mm x 110mm x 3000mm; 1
patamar confeccionado com estrutura em
aço galvanizado e assoalho em plástico
reciclado, medindo no mínimo 1050mm x
1050mm; altura do patamar em relação
ao nível do solo 1200mm. Telhado
(cobertura redonda) diâmetro de no
mínimo 1591mm x 1591mm x 695mm em
polietileno rotomoldado parede dupla cor
colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 4
colunas em polímero reciclado com
reforço interno tipo cruzeta, medindo no
mínimo 110mm x 110mm x 3000mm; 1
patamar confeccionado com estrutura em
aço galvanizado e assoalho em plástico
reciclado, medindo no mínimo 1050mm x
1050mm; altura do patamar em relação
ao nível do solo 1200mm. Telhado
(cobertura redonda) diâmetro de no
mínimo 1591mm x 1591mm x 695mm em
polietileno rotomoldado parede dupla cor
colorido; 1 Plataforma, tipo MP, com 3
colunas em polímero reciclado com
reforço interno tipo cruzeta, medindo no
mínimo 110mm x 110mm x 2500mm e 1
coluna em polímero reciclado com reforço
interno tipo cruzeta, medindo no mínimo
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110mm x 110mm x 3000mm; 1 patamar
confeccionado com estrutura em aço
galvanizado e assoalho em plástico
reciclado, medindo no mínimo 1050mm x
1050mm; altura do patamar em relação
ao nível do solo 1200mm. Acabamento
com 1 flor decorativa com 8 pétalas e
diâmetro de no mínimo 900mm cor
colorido e 3 acabamentos de colunas em
polietileno rotomoldado cor colorido; 1
Tubo de ligação em “T”, com diâmetro de
no mínimo 750mm e 1500mm de
comprimento, confeccionado em
polietileno rotomoldado, com flanges em
polietileno rotomoldado parede dupla,
medindo no mínimo 1060mm x 980mm,
com todos os parafusos de fixação
escondidos por tampas em plástico
injetado. Orifícios laterais com no mínimo
100mm de diâmetro servindo como
visores; 1 Escada com 5 degraus,
dimensão aproximada de 1200mm de
comprimento x 600mm de largura em
polietileno rotomoldado parede dupla cor
colorido; corrimão (guarda corpo) em aço
tubular galvanizado e com pintura
eletrostática com diâmetro de no mínimo
25,40mm e espessura de 1,95mm; 1
Rampa de cordas com 1 par pega mão de
segurança, com dimensão de no mínimo
1260mm x 800mm estrutura em aço
tubular galvanizado, com diâmetro de no
mínimo 42,40mm e parede de 2mm de
espessura, ângulo de inclinação 40º com
pintura eletrostática, cor colorido. Corda
de PET de diâmetro de no mínimo 16mm
com fixador em polietileno injetado; 1
Rampa de escalada dimensão de no
mínimo 1600mm x 540mm com 8 degraus
em polietileno rotomoldado com parede
dupla cor colorido; portal de segurança
em polietileno rotomoldado cor colorido; 1
Escorregador ondulado com dimensão
aproximada de 2300mm x 540mm de
largura, seção de deslizamento com
largura de no mínimo 460mm com parede
dupla em polietileno rotomoldado, cor
colorido. Portal de segurança em
polietileno rotomoldado cor colorido; 1
Tobogã 2 curvas com ângulo de 90º
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 750mm parede dupla de
polietileno rotomoldado cor colorido; 1
Balanço fixado na plataforma com
dimensão aproximado de 2500mm de
comprimento; estrutura em aço tubular
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com diâmetro de no mínimo 42,40mm; 2
assentos com dimensão de no mínimo
460mm x 225mm de polietileno
rotomoldado parede dupla cor 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; 1 Guarda corpo dimensão de
no mínimo 870mm x 770mm em
polietileno rotomoldado parede dupla cor
colorido; 1 Kit jogo da velha

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 240.066,70


