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ANEXO I - (LOTES)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Av. Evandi Américo Comarela, 385 -  Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Pregão Eletrônico Nº 000025/2021

04/10/2021   12:30

001595/2021

Expedição: 21/09/2021

Processo:Modalidade/Nº:

Abertura:

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote PARQUE INFANTIL COLORIDO

00001

PARQUE INFANTIL COLORIDO - 05 - Torre
confeccionada em estrutura de madeira plástica
medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura cônica em
plástico roto moldado formato de telha colonial
medindo 4.90 de circunferência, 0.75cm de raio 0.50
cm de altura com encaixe das colunas embutidas,
sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x
9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba,
plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x
1,00 na cor azul (H 1,20)
01 - Túnel em plástico roto-moldado medindo 2,00 x
0,80 fixados entre as torres, com bordas em plástico
roto-moldado medindo 1,00 x 0,90.
01 -  Passarela curva medindo 1,85 metros de
comprimento x 0,78 metros de largura, com proteção
lateral tubular, medindo 0,75 de altura, assoalho em
madeira plástica medindo 1,85 de comprimento 0,13
cm de largura e 0,03 cm de espessura com
espaçamento de 01 cm.
01 - Passarela fixa com assoalho em madeira plástica
medindo 2,00m. (Proteção tubular)
01 - Passarela fixa com assoalho em madeira plástica
medindo 3,00m. (Proteção tubular)
01 - Escorregador caracol em fibra de lã de vidro
medindo 1,50 x 1,60 de diâmetro
01 - Escada tubular curva em 90º, fabricada com tubo
de 1 ¼ e seis degraus, altura de 1,76 x 0,80 largura
01 - Descida de bombeiro medindo 2,70 de altura com
tubo galvanizado de 1/5 polegada e meia.
01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado
medindo 3,00 x 0,42
01 - Cano escalada com estrutura de aço tubular com
parede de 2mm, cinco degraus em aço e parede de
aproximadamente 1,55mm intercalados. (Zig-Zag)
01 - Escorregador em plástico roto-moldado medindo
2,70 metros de comprimento x 0,42 metros de largura
01 - Rampa de escalada confeccionada em madeira
com degraus e cordas de nó para escalada medindo
2,20 metros de comprimento x 0,78 metro de largura.
01 - Balanço teen medindo 2.50 x 2.10 x 1.70 com
estrutura em madeira plástica, medindo 2.30 com
Cruzeta na cor Itaúba com junção em rotomoldado,
travessa tubular medindo 2.50 na chapa 2mm com 04
polegadas, balanços com assento em rotomoldado
medindo 0.45 x 0.20 correntes galvanizadas com elo
longo medindo 1.50 de comprimento com, suporte em
V ferro 3/8 e porca travante, com buchas de naylon
para evitar desgastes na corrente.
01 - Tobogã em plástico roto-moldado medindo 3,00 x
0,80 fixado na torre com borda de plástico
roto-moldado medindo 1,00 x 0,90
01 - Escada com seis degraus em plástico roto
moldado em polietileno e fita antiderrapante e
espessura mínima de 5mm com corrimão em aço
carbono.
01 - Teia de cordas em rotomoldado medindo 1.20 de
altura por 0.80 de largura com cordas 12 mm.
02 - Guarda corpo em plástico roto moldado  medindo
1,00 x 0,70
Dimensão de 13 x 10 já com área de circulação.
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Incluso frete e instalação.

9,0Quantidade Valor Total do Lote

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote
PARQUE INFANTIL COM A PASSARELA FIXA EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT
16071/2012

00002

PARQUE INFANTIL COM A PASSARELA FIXA EM
CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 16071/2012 -
02 – Torre confeccionada em estrutura de madeira
plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura
formato redondo em plástico roto moldado formato de
telha colonial medindo 4.90 de circunferência, 0.75cm
de raio 0.50 cm de altura com encaixe das colunas
embutidas, sendo colunas em madeira plástica
medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta,
na cor itaúba, plataforma em plástico rotomoldado
medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20); 01 – Passarela fixa com
assoalho e 8 fechamentos para lateral em plástico
roto moldado medindo 1,95m; 01 – Rampa de escalada
curva em plástico roto moldado medindo (L x C x A) :
0,70 x 1,20 x 1,20m com portal em plástico roto
moldado; 01 – Escorregador duplo em plástico roto
moldado medindo (L x C x A) : 1,00 x 2,00 x 1,20m; 01
– Escorregador simples em plástico roto moldado
medindo (L x C x A) : 0,50 x 2,00 x 1,20m com portal
em plástico roto moldado; 01 – Rampa de escalada
curva em plástico roto moldado medindo (L x C x A) :
0,70 x 1,20 x 1,20m com portal em plástico roto
moldado; 01 – Teia de aranha em plástico roto
moldado medindo (L x C x A) : 0,90 x 0,90 x 1,20m; 01
– Kit jogo da velha em plástico roto moldado; 01 –
Balanço com estrutura tubular e 02 assentos em
plástico roto moldado

7,0UND00040520

7,0Quantidade Valor Total do Lote

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote PLAY MODULAR COM PONTES

00003

PLAY MODULAR COM PONTES - Playground
produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos
contra uv que garante a coloração original mesmo que
exposto ao tempo, composto por 3 torres com
paredes de no mínimo 4mm. Cada torre é formada por
3 fases com plataforma de sustentação triangular, os
módulos são conectados um ao outro por meio de
duas pontes e composta por piso antiderrapante e
ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos
com laterais vazadas no sentido vertical e formato
ondulado na parte superior. Cada modulo contém uma
escalada antiderrapante. Aprovado pelo INMETRO.
Garantia mínima de 12 meses.

Medidas aproximadas:
Escaladas com no mínimo 1,40cm do chão até a base
e mínimo de 75cm de largura
Escorregador com no mínimo 1,50cm de comprimento
e mínimo de 50cm de largura
Telhados triangulares com no mínimo: 140cm de
comprimento, 130cm de largura e 45cm de altura.

Medidas aproximadas do playground montado:
Comprimento mínimo: 6,50cm
Largura mínima: 3,80cm

11,0UND00040389
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Altura mínima: 2,20cm

11,0Quantidade Valor Total do Lote

Valor Total Geral
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