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Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Eletrônico Nº 000002/2016 001926/2015

00016 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALLocal

MarcaItem

ESCORREGADOR EM POLIETILENO COM 4 DEGRAUS

descrição:
- escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus
antiderrapantes. base larga para maior segurança. sistema
de encaixe para caixa de areia. faixa etária: 2 a 10 anos.
características: • rampa contínua ou com ondulações e uma
escada de degraus; • fixação da rampa à escada através de
barras de polietileno laterais ou central; • corrimão
incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais
arredondadas no topo da escada; • topo da escada com
duas laterais altas para dar segurança; • polietileno pelo
processo de rotomoldagem, composto com aditivos
anti-estático e aditivo anti-uv que protejam contra raios
solares, garantindo a cor do produto; • materiais que
possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; • peças
multicoloridas; • não tóxico. dimensões • largura: 59cm; •
altura: 128cm; 46 • comprimento: 205cm • tolerância:+/- 5%
manual de instrução • o produto deve conter manual de
instrução em português para montagem, instalação e uso do
brinquedo.

2.546,523,00 848,84UN003 LIG LIG004

PLACAS DE TATAME EM EVA

descrição:
- serão fornecidas placas para tatame em eva (etil vinil
acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x100cm x 20mm,
multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e
siliconada e bordas de acabamento. deverá proporcionar
encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto.
todas as unidades deverão receber o selo identificador de
controle de qualidade do fabricante e a garantia contra
defeitos de fabricação de dois anos. serão rejeitados, lotes
que apresentarem desconformidades ou defeitos de
fabricação. poderão ser aprovadas variações nas
especificações, para adequação aos padrões de cada
fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em
relação às especificações originais. deverão ser
apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos
e as espumas, comprovando as características solicitadas,
assinados por responsáveis técnicos habilitados, em papel
timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório
especializado, acompanhado de amostra de espuma
identificada. serão aceitos laudos provenientes de
laboratórios credenciados pelo inmetro, visto que se trata de
produto de certificação compulsória.

529,805,00 105,96UN007 LIG LIG009

TUNEL LUDICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO

descrição:
- túnel em curva semicírculos em polietileno rotomoldado com
7 suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com

3.686,902,00 1.843,45UN009 LIG LIG001
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furos para visualização interna e com possibilidade de
expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que
funcionam como entrada e saída, com adornos estilizados.
faixa etária: a partir de 1 ano. características: • túnel em
polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; •
módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização
interna e com possibilidades de expansão; • estruturas que
funcionam como entrada e saída. • acabamento sem
saliências e com laterais arredondadas; composto com
aditivos anti-estático e aditivo anti-uv que protejam contra
raios solares, garantindo a cor do produto; • materiais que
possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; • peças
multicoloridas; não tóxico. dimensões internas do módulo:
largura: 87cm; • altura: 97cm; comprimento: 214cm; •
tolerância: +/- 5% manual de instrução: o produto deve
conter manual de instrução em português para montagem,
instalação e uso do brinquedo.

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              6.763,22

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              6.763,22

INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME:                        6.763,22
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