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ANEXO - TERMO Nº 000105/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002145

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

000323/2018

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

ESCORREGADOR COM BALANÇO
descrição:

-medindo comprimento de 1,68m, altura de 1,24m e largura
de 1,84m, produzido em material atóxico, concebido
predominantemente peças rotomoldadas, além de peças
injetadas no caso das porcas de fixação dos acessórios da
escada e da base, e peças metálicas no caso dos ganchos
utilizados para fixação da corda ao balanço. possui aditivos
antiuv, antiestático e certificado compulsorio do inmetro

2.932,002,00 1.466,00UNFRESO002

PLAY GROUND EM POLIETILENO COM BALANÇO DUPLO
descrição:

-projetado para crianças de 2 a 5 anos o formato hexagonal
tem mais possibilidades de diversão porque permite a
instalação de componentes em 6 lados utilizáveis ao invés
de apenas 4 nos formatos tradicionais, 1 módulo em formato
hexagonal, meia plataforma, escada de apoio e de acesso à
meia plataforma, escorregador reto pequeno, escorregador
curvo pequeno, escalada pequena, portinha medieval com
visor na parte superior e abertura feita através de uma
cordinha, 2 paredes em "v" com a parte superior das
paredes em forma de ameias (como um castelo), uma peça
em forma de arco e aberturas inferiores em formato de
semi-círculo para passagem, 1 tabelinha de basquete com
tabela e aro 1 cavalete plástico com timão que gira de
verdade e conector instalado na parte superior da parede e
1 tirante horizontal para pendurar 2 balancinhos, 2
balancinhos em forma de jatinho (balanço jet) com aberturas
para passagens das pernas da criança e 2 peças laterais
em forma de joystick que se movimentam para a frente e
para trás pela ação da criança locais próprios para fixação
no piso, se necessário embalagem em plástico resistente
matéria-prima empregada polietileno de média densidade
(material não tóxico e reciclável). polietileno pigmentado
(colorido), com aditivo uv que garante a coloração original
mesmo que exposto ao tempo. dimensões altura: 1,48m -
largura: 3,30m - comprimento: 3,25m - variação de 10% v -
apresentar certificação de acordo com norma 16071/2012 -
1 ano de garantia pelo fabricante - entrega e montagem por
conta do fornecedor.

27.300,005,00 5.460,00UNFRESO003

TRICICLO EUROPA
descrição:

-assento anatômico estrutura em dupla camada: maior
durabilidade e resistência idade sugerida a partir de um ano
peso máximo da criança 19kg - altura máxima da criança
106cm - qualidade igual ou superior - apresentar amostra

4.170,0030,00 139,00UN
BANDEIRAN

TES
001
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