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 Total do processo: 120.610,00       Desconto médio: 25,39%      Total economizado: 32.018,00

Quantidade.: 1 Total lote: 21.500,00LOTE 1

Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 Conjunto de Parque infantil colorido - idade dos alunos de 2 a 5 anos:  com 
estrutura principal de colunas em alumínio com mínimo de 11cmx11cm e 
cantos ovalizados, de no mínimo 3 metros de comprimento, espessura das 
chapas mínimo de 3mm, parede dupla com mínimo de 3 reforços internos e 
pintura com tinta a pó de poliéster marrom, contendo no mínimo:1 - 
Plataformas (h 1,40m) medindo no mínimo 1,0 x 1,0 m, estrutura metálica com 
cantoneira galvanizada a fogo, confeccionado com deck de madeira plástica 
de no mínimo 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado 
na cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado duplo.1 - Plataforma 
(h 1,20m) medindo no mínimo 1,0 x 1,0 m, estrutura metálica com cantoneira 
galvanizada a fogo, confeccionado com deck de madeira plástica de no 
mínimo 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor 
itaúba, cobertura superior parcial em plástico rotomoldado duplo, formato de 
coqueiro com 8 folhas, suporte de fixação em aço galvanizado, mais 
acabamento das colunas (tampa).1 - Escada em plástico rotomoldado duplo 
com mínimo de 5 degraus, corrimãos em aço tubular.1 - Escorregador curvo 
em plástico rotomoldado com seção de deslizamento mínima de 2000mm X 
490mm de largura, com portal de segurança em plástico rotomoldado.1 - Jogo 
da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com letras 
"X" e "O" na cor preta, montado em estrutura de aço galvanizado.1 - Tubo 
curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo aproximadamente 1,80m 
de comprimento x 75cm de diâmetro de abertura, fixado as torres com painel 
de plástico rotomoldado duplo, com aberturas laterais.1 – Rampa escalada 
com mínimo de 6 degraus, em plástico rotomoldado duplo, com portal de 
segurança em plástico rotomoldado duplo.1 - Escorregador caracol em 
plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento mínimo de 3600mm x 
540mm de largura; com deck auxiliar em madeira plástica com 2 guarda 
corpos em plástico rotomoldado.1 - Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 
4 curvas com 45º x 800mm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico 
rotomoldado duplo e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado 
duplo.Conforme Termo de Referência do Edital

1 21.500,00 14.500,00 32,56% 7.000,00

Média lote (%): 32,56% Econ. lote: 7.000,00

Quantidade.: 1 Total lote: 23.650,00LOTE 2 Média lote (%): 28,96% Econ. lote: 6.850,00
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Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 Conjunto de Parque infantil colorido – idade dos alunos de 4 a 5 anos: com 
estrutura principal de colunas em alumínio com mínimo de 11cmx11cm e 
cantos ovalizados, de no mínimo 3 metros de comprimento, espessura das 
chapas mínimo de 3mm, parede dupla com mínimo de 3 reforços internos e 
pintura com tinta a pó de poliéster marrom, contendo no mínimo:2 - 
Plataformas (h 1,20m) medindo no mínimo 1,0 x 1,0 m, estrutura metálica com 
cantoneira galvanizada a fogo, confeccionado com deck de madeira plástica 
de no mínimo 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado 
na cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, parede dupla.1 - 
Plataforma (h 1,20m) de 1,00x1,00m confeccionada em tábuas tipo assoalho 
de madeira plástica, cobertura superior parcial em plástico rotomoldado duplo, 
formato de coqueiro com 8 folhas, suporte de fixação em aço galvanizado, 
mais acabamento das colunas (tampa).1 - Tobogã em plástico rotomoldado, 
mínimo 3 curvas com 45º x 800mm de diâmetro, fixado a torre com painel de 
plástico rotomoldado duplo e ao piso com seção de saída em plástico 
rotomoldado duplo.1 - Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, corda 
de nylon diâmetro mínimo de 14,00mm e junções em plástico injetado; com 
portal de segurança em aço galvanizado e formato de arco.1 - Escorregador 
reto em plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento mínimo de 2350 
mm, com portal de segurança  em plástico rotomoldado.1 - Passarela reta com 
estrutura tubular de aço, medindo aproximadamente 1950mm de comprimento 
x 800 mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com 
travessas de itaúba.1 - Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico 
rotomoldado colorido, com de letras "X" e "O" na cor preta.1 - Tubo curvado 
em plástico rotomoldado 90 graus medindo aproximadamente 1,80m de 
comprimento x 75cm de diâmetro de abertura, fixado as torres com painel de 
plástico rotomoldado duplo, com aberturas laterais.1 - Balanço com estrutura 
principal (superior) em tubo galvanizado a fogo. Estruturado com colunas (pés) 
em alumínio com mínimo de 9cmx9cm, colunas com reforço interno, pintado 
com tinta poliéster. Com 2 assentos em plástico rotomoldado duplo. Fixado em 
correntes 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos 
das crianças.e Demais Características. Conforme Termo de Referência do 
Edital

1 23.650,00 16.800,00 28,96% 6.850,00

Quantidade.: 1 Total lote: 26.060,00LOTE 3 Média lote (%): 29,78% Econ. lote: 7.760,00
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Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 Conjunto de Parque infantil colorido - idade dos alunos de 4 a 11 anos: com 
estrutura principal de colunas em alumínio com mínimo de 11cmx11cm e 
cantos ovalizados, de no mínimo 3 metros de comprimento, espessura das 
chapas mínimo de 3mm, parede dupla com mínimo de 3 reforços internos e 
pintura com tinta a pó de poliéster marrom, contendo no mínimo:3 - 
Plataformas (h 1,40m) medindo no mínimo 1,0 x 1,0 m, estrutura metálica com 
cantoneira galvanizada a fogo, confeccionado com deck de madeira plástica 
de no mínimo 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado 
na cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado.1 – Passarela 
curvada para baixo, com estrutura tubular de aço, barras verticais, medindo 
aproximadamente 1950mm de comprimento x 800 mm de largura e altura de 
800mm. Assoalho em plástico rotomoldado duplo.1 - Escorregador caracol em 
plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento mínimo de 3600mm x 
540mm de largura; com deck auxiliar em madeira plástica com 2 guarda 
corpos em plástico rotomoldado.1 - Escorregador duplo, em plástico 
rotomoldado duplo, seção de deslizamento mínima de 2,60 metros, com portal 
de segurança em plástico rotomoldado duplo.1 - Rampa de cordas com 
estrutura tubular de aço, corda de nylon diâmetro mínimo de 1400mm e 
junções em plástico injetado; com portal de segurança em aço galvanizado e 
formato de arco.1 – Rampa escalada com mínimo de 6 degraus, em plástico 
rotomoldado duplo, com portal de segurança em plástico rotomoldado duplo.1 
- Cano de escalada com estrutura em aço tubular, com mínimo de 04 degraus 
(formato de arco) intercalados, com dois pega mão fixados nas colunas.1 - 
Passarela reta com estrutura tubular de aço, medindo aproximadamente 
1950mm de comprimento x 800 mm de largura e altura de 800mm. Assoalho 
em madeira plástica com travessas de itaúba.1 - Fechamento (guarda-corpo) 
em plástico rotomoldado.1 - Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 4 curvas 
com 45º x 800mm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico 
rotomoldado duplo e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado 
duplo.1 - Escada curvada em arco. Estrutura tubular em aço galvanizado com 
mínimo de 6 degraus. Conforme Termo de referência do Edital

1 26.060,00 18.300,00 29,78% 7.760,00

Quantidade.: 1 Total lote: 11.980,00LOTE 4 Média lote (%): 11,55% Econ. lote: 1.384,00
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_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   DOUGLAS DE MATTIA

Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 Parque Infantil para crianças de até 5 anos:Parque infantil colorido , para 
crianças de até 5 anos, com dimensões(LxAxP): 330x148x325 cm, construído 
em Polietileno de média densidade,atóxico com aditivo UV. O parque deve 
conter:1 parede com parte superior em forma de castelo e porta elevadiça;1 
rampa de escorregador reto pequeno;1 rampa de escorregador curvo pequeno 
;1 escalada pequena;1 tabela de basquete com tabela e aro (acompanha mini-
bola de basquete); 1 conector instalado na parte superior de uma das paredes, 
com a instalaçãode dois balanços em cadeirinhas para crianças bem 
pequenas.Conforme Termo de referência do Edital

2 5.990,00 5.298,00 11,55% 1.384,00

Quantidade.: 1 Total lote: 37.420,00LOTE 5

Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 Parque Infantil para crianças de até 11 anos:Parque infantil colorido , para 
crianças de até 11 anos, com dimensões(LxAxP): 450x185x305 cm, 
construído em Polietileno de média densidade,atóxico com aditivo UV. O 
parque deve conter:2 módulos, sendo um módulo mais alto e outro mais 
baixo;2 degraus no módulo pequeno;Parte inferior do brinquedo com diversas 
entradas e saídas coma arcos desegurança em todas as entradas e saídas;1 
parede com degraus para escalada com espaços vazados para apoio de pése 
mãos;1 escalada pequena;1 escorregador curvo;1 escorregador 
pequeno;Conforme Termo de Referência do Edital

4 9.355,00 7.099,00 24,12% 9.024,00

Média lote (%): 24,12% Econ. lote: 9.024,00
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