
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

82.777.236/0001-01
Rua Madre Maria Theodora, 264

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: Telefone: (49) 3435-0600

CEP: 89683-000 - Ponte Serrada SC

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 73/2022 - PE

 Processo Administrativo:

 Data do Processo: 22/06/2022

84/2022

Página: 1 / 7

EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 UND KIT DE EQUIPAMENTOS PARA BRINQUEDOS
ROTOMOLDADO KIT contendo: Parque infantil colorido
com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica
medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida
com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado
cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4
colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1
patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e
assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de
1050 mm x 1050 mm; altura do patamar patamar em
relação ao nível do solo 1400 mm Escada com 5 degraus,
dimensão aproximada de 1650 mm 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
25,40mm e espessura de 1,95mm;  Coqueiro decorativo
com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno
rotomoldado cor colorido;3 Acabamento de colunas em
polietileno rotomoldado cor colorido
   1 Escorregador ondulado com dimensão de
2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com
largura de 460mm com parede dupla em polietileno
rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em
polietileno rotomoldado cor colorido.
   1 Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm
em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel)
medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm
em polietileno rotomoldado cor colorido, Balanço fixado a
torre. Com 2 assentos aberto em polietileno, suspenso por
correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com
diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos reto; 2 Assentos com
dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado
parede dupla cor colorido com encaixe de fixação.

Rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm
com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede
dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno
rotomoldado cor colorido.
1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança)
com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço
tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede
de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40º com
pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda
de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno
injetado. Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em
polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido Kit jogo da
velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos
com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x
210mm de altura; Haste superior e inferior em aço

21.333,0000 170.664,008,000



Página: 2 / 7

galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm
de comprimento
Apresentar certificado ABNT-16.071/2012 – Playgrounds.
Apresentar relatório de ensaio de teste de corrosão por
exposição Névoa Salina NBR 8094 ed. 1983 de no minimo
2800 horas. - KIT DE EQUIPAMENTOS PARA
BRINQUEDOS ROTOMOLDADO KIT contendo: Parque
infantil colorido com estrutura principal (colunas) de
Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de
20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e
Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1

Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico
reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar
confeccionado com estrutura em aço galvanizado e
assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de
1050 mm x 1050 mm; altura do patamar patamar em
relação ao nível do solo 1400 mm Escada com 5 degraus,
dimensão aproximada de 1650 mm 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
25,40mm e espessura de 1,95mm;  Coqueiro decorativo
com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno
rotomoldado cor colorido;3 Acabamento de colunas em
polietileno rotomoldado cor colorido
   1 Escorregador ondulado com dimensão de
2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com
largura de 460mm com parede dupla em polietileno
rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em
polietileno rotomoldado cor colorido.
   1 Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm
em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel)
medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm
em polietileno rotomoldado cor colorido, Balanço fixado a
torre. Com 2 assentos aberto em polietileno, suspenso por
correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com
diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos reto; 2 Assentos com
dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado
parede dupla cor colorido com encaixe de fixação.

Rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm
com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede
dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno
rotomoldado cor colorido.
1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança)
com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço
tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede
de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40º com
pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda
de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno
injetado. Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em
polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido Kit jogo da
velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos
com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x
210mm de altura; Haste superior e inferior em aço
galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm
de comprimento
Apresentar certificado ABNT-16.071/2012 – Playgrounds.
Apresentar relatório de ensaio de teste de corrosão por
exposição Névoa Salina NBR 8094 ed. 1983 de no minimo
2800 horas.

2 UND BALANÇO ADAPTADO PARA CADEIRANTES Estrutura do
balanço em aço tubular diâmetro de 42,40 mm (mm) com
parede de 2,50mm, chumbado ou parafusado ao solo;
Estrutura principal em tubo de 63mm de diâmetro e
espessura de parede de 2mm estruturado com 4 colunas
de alumínio 9x9 com cantos ovalizados arredondados
estruturado internamente. Estrutura aconchego da Cadeira
em aço tubular diâmetro de 25,40mm com parede de
2,00mm; com chapa do piso em alumínio e espessura de

9.150,0000 9.150,001,000
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mm; guarda corpo da cadeira em cadeira em aço tubular de
25,4mm e parede de 1,55mm;
Rampa de acesso basculante para a lateral com estrutura
em aço tubular de 25,4mm com parede de 1,55mm; chapa
piso em alumínio e espessura de 1,65mm; fecho de
segurança metálico entre rampa e cadeira; OBS:  Ao
descer a rampa esta impede que a cadeira se mova
durante o acesso.
Dimensões do conjunto: largura 2400,00mm, altura
2400,00mm e comprimento de 1400,00mm;
Capacidade: 1 cadeirante;
Acabamento com pintura epóxi a pó;
Apresentar relatório de ensaio de teste de corrosão por
exposição Névoa Salina NBR 8094 ed. 1983 de no minimo
2800 horas. - BALANÇO ADAPTADO PARA
CADEIRANTES Estrutura do balanço em aço tubular
diâmetro de 42,40 mm (mm) com parede de 2,50mm,
chumbado ou parafusado ao solo; Estrutura principal em
tubo de 63mm de diâmetro e espessura de parede de 2mm
estruturado com 4 colunas de alumínio 9x9 com cantos
ovalizados arredondados estruturado internamente.
Estrutura aconchego da Cadeira em aço tubular diâmetro
de 25,40mm com parede de 2,00mm; com chapa do piso
em alumínio e espessura de 1,65 mm; guarda corpo da
cadeira em cadeira em aço tubular de 25,4mm e parede de
1,55mm;
Rampa de acesso basculante para a lateral com estrutura
em aço tubular de 25,4mm com parede de 1,55mm; chapa
piso em alumínio e espessura de 1,65mm; fecho de
segurança metálico entre rampa e cadeira; OBS:  Ao
descer a rampa esta impede que a cadeira se mova
durante o acesso.
Dimensões do conjunto: largura 2400,00mm, altura
2400,00mm e comprimento de 1400,00mm;
Capacidade: 1 cadeirante;
Acabamento com pintura epóxi a pó;
Apresentar relatório de ensaio de teste de corrosão por
exposição Névoa Salina NBR 8094 ed. 1983 de no minimo
2800 horas.

3 UND Scandere Domos Fabricando com material de ferro tubular
galvanizado e pintado com tinta a pó sem materiais
pesados medindo 2,30 m de diâmetro com altura 1,40 m,
desenvolvido para crianças com idade mínima de 4 anos e
máxima de 12 anos. Apresentar Certificação ABNT NBR
16.071/2012 – Scandere Domos e Certificado NBR 8094:
1983 de Corrosão em Névoa Salina no minimo 2800 horas.
- Scandere Domos Fabricando com material de ferro tubular
galvanizado e pintado com tinta a pó sem materiais
pesados medindo 2,30 m de diâmetro com altura 1,40 m,
desenvolvido para crianças com idade mínima de 4 anos e
máxima de 12 anos. Apresentar Certificação ABNT NBR
16.071/2012 – Scandere Domos e Certificado NBR 8094:
1983 de Corrosão em Névoa Salina no minimo 2800 horas.

7.816,0000 78.160,0010,000

4 UND PARQUE 1 PLATAFORMA LITLE PLAY Itens inclusos no
produto: 1 - Patamar de madeira plástica Biossintética com
dimensão lateral mínima de 83 cm X 83 cm, altura da borda
de 9 cm, a placa inteiriça do patamar com no mínimo 1,2
cm de espessura, na cor marrom (fabricado com Madeira
Plástica que busca  replicar a madeira natural); 2 - Portal e
estrutura de polietileno rotomoldado com design de arco
para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima
de  170 cm de altura por 83 cm de largura e a coluna de 15
cm X 7 cm na cor bege pigmentado (fabricado com
polietileno);
1 - Escada avulsa com no mínimo 4 degraus rotomoldada
para  altura do patamar de 80 cm, na cor azul pigmentado
(fabricado com polietileno);
1 - Rampa escalada  com mínimo 4 degraus rotomoldada

8.900,0000 89.000,0010,000
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para  altura do patamar de 80 cm, na cor azul pigmentado
(fabricado com polietileno);
2 - Escorregador reto avulso rotomoldado para altura do
patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 150 cm de
comprimento, na cor laranja pigmentado (fabricado com
polietileno);
2 - Portal de segurança rotomoldado com design de arco na
cor verde pigmentado (fabricado com polietileno);
1 - Conjunto de parafusos e peças para a montagem do
playground e parafusar/fixar o playground no piso/solo com
acabamento de parafusos onde onde for necessário para
segurança.
As principais peças de plástico são fabricadas com
polietileno pelo processo de rotomoldagem com cantos
arredondados, o que proporciona uma boa resistência
mecânica. Na fabricação da peça a mesma fica com
característica de ser oca e consequentemente mais
resistente.
Composição da matéria prima:
O produto é fabricado com materiais de alta qualidade
atóxicos e recicláveis Polietileno pigmentado (colorido),
com aditivo UV que garante a coloração original por mais
tempo
Madeira Plástica (MP) fabricada a partir da reciclagem de
plásticos, que são processados, aglomerados e
pigmentados.
Características  e dimensões:
Peso aproximado: 55 kg (varia segundo a configuração)
Altura: 170 cm do chão até a parte superior do portal
Largura: 150 cm (± 3 cm dependendo da configuração)
Comprimento: 345  cm (± 3 cm dependendo da montagem)
Idade recomendada (anos):  02 a 10 + anos
Cores disponíveis: Colorido (cores segundo a descrição e
imagens)
Área necessária para o espaço de instalação de
aproximadamente  5,5 m x  3,50 m = 20 m² (considerando
áreas de segurança segundo a ABNT)
Apresentar Certificação ABNT NBR 16.071/2012 –
Scandere Domos e Certificado NBR 8094: 1983 de
Corrosão em Névoa Salina no minimo 2800 horas. -
PARQUE 1 PLATAFORMA LITLE PLAY Itens inclusos no
produto: 1 - Patamar de madeira plástica Biossintética com
dimensão lateral mínima de 83 cm X 83 cm, altura da borda
de 9 cm, a placa inteiriça do patamar com no mínimo 1,2
cm de espessura, na cor marrom (fabricado com Madeira
Plástica que busca  replicar a madeira natural); 2 - Portal e
estrutura de polietileno rotomoldado com design de arco
para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima
de  170 cm de altura por 83 cm de largura e a coluna de 15
cm X 7 cm na cor bege pigmentado (fabricado com
polietileno);
1 - Escada avulsa com no mínimo 4 degraus rotomoldada
para  altura do patamar de 80 cm, na cor azul pigmentado
(fabricado com polietileno);
1 - Rampa escalada  com mínimo 4 degraus rotomoldada
para  altura do patamar de 80 cm, na cor azul pigmentado
(fabricado com polietileno);
2 - Escorregador reto avulso rotomoldado para altura do
patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 150 cm de
comprimento, na cor laranja pigmentado (fabricado com
polietileno);
2 - Portal de segurança rotomoldado com design de arco na
cor verde pigmentado (fabricado com polietileno);
1 - Conjunto de parafusos e peças para a montagem do
playground e parafusar/fixar o playground no piso/solo com
acabamento de parafusos onde onde for necessário para
segurança.
As principais peças de plástico são fabricadas com
polietileno pelo processo de rotomoldagem com cantos
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arredondados, o que proporciona uma boa resistência
mecânica. Na fabricação da peça a mesma fica com
característica de ser oca e consequentemente mais
resistente.
Composição da matéria prima:
O produto é fabricado com materiais de alta qualidade
atóxicos e recicláveis Polietileno pigmentado (colorido),
com aditivo UV que garante a coloração original por mais
tempo
Madeira Plástica (MP) fabricada a partir da reciclagem de
plásticos, que são processados, aglomerados e
pigmentados.
Características  e dimensões:
Peso aproximado: 55 kg (varia segundo a configuração)
Altura: 170 cm do chão até a parte superior do portal
Largura: 150 cm (± 3 cm dependendo da configuração)
Comprimento: 345  cm (± 3 cm dependendo da montagem)
Idade recomendada (anos):  02 a 10 + anos
Cores disponíveis: Colorido (cores segundo a descrição e
imagens)
Área necessária para o espaço de instalação de
aproximadamente  5,5 m x  3,50 m = 20 m² (considerando
áreas de segurança segundo a ABNT)
Apresentar Certificação ABNT NBR 16.071/2012 –
Scandere Domos e Certificado NBR 8094: 1983 de
Corrosão em Névoa Salina no minimo 2800 horas.

5 UND ESCORREGADOR PEQUENO  Dimensões: Comprimento:
160,5 cm, Largura: 51 cm, Altura: 93 cm. Composição:
PEBLD: Polietileno de baixa densidade linear (material não
tóxico e reciclável) pigmentado (colorido) com aditivos em
sua composição que prolongam a manutenção de sua
coloração original. Composto por três itens: 1 escorregador,
1 escada de 3 degraus, 1 travessa; Fixação da rampa à
escada através da travessa central, fixada por dois eixos e
quatro manípulos; Produto com encaixe na base da rampa
para - ESCORREGADOR PEQUENO  Dimensões:
Comprimento: 160,5 cm, Largura: 51 cm, Altura: 93 cm.
Composição: PEBLD: Polietileno de baixa densidade linear
(material não tóxico e reciclável) pigmentado (colorido) com
aditivos em sua composição que prolongam a manutenção
de sua coloração original. Composto por três itens: 1
escorregador, 1 escada de 3 degraus, 1 travessa; Fixação
da rampa à escada através da travessa central, fixada por
dois eixos e quatro manípulos; Produto com encaixe na
base da rampa para

1.206,0000 12.060,0010,000

6 UND CASINHA DE BONECA Casinha para crianças, possui
cantos arredondados; Telhado em formato de duas águas;
Duas janelas de duas folhas, uma lateral e outra frontal;
Uma janela lateral e duas janelas na parede de fundo sem
folhas; Contém pia com torneira (sem vazão de água),
fogão de duas bocas, uma cadeirinha; Com caixa de
correio; Porta da frente; Fácil montagem e desmontagem,
dispensando o uso de ferramentas e parafusos; Material
impermeável. Matéria-prima: PBLD: Polietileno de baixa
densidade linear (material não tóxico e reciclável)
pigmentado (colorido) com aditivos em sua composição que
prolongam a manutenção de sua coloração original. PAD:
Polietileno de alta densidade (material não tóxico e
reciclável) pigmentado (colorido) com aditivos em sua
composição que prolongam a manutenção de sua
coloração original.
Dimensões: Comprimento: 1,65m, Largura: 1,24m, Altura:
1,50m - CASINHA DE BONECA Casinha para crianças,
possui cantos arredondados; Telhado em formato de duas
águas; Duas janelas de duas folhas, uma lateral e outra
frontal; Uma janela lateral e duas janelas na parede de
fundo sem folhas; Contém pia com torneira (sem vazão de
água), fogão de duas bocas, uma cadeirinha; Com caixa de

1.383,3300 13.833,3010,000
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correio; Porta da frente; Fácil montagem e desmontagem,
dispensando o uso de ferramentas e parafusos; Material
impermeável. Matéria-prima: PBLD: Polietileno de baixa
densidade linear (material não tóxico e reciclável)
pigmentado (colorido) com aditivos em sua composição que
prolongam a manutenção de sua coloração original. PAD:
Polietileno de alta densidade (material não tóxico e
reciclável) pigmentado (colorido) com aditivos em sua
composição que prolongam a manutenção de sua
coloração original.
Dimensões: Comprimento: 1,65m, Largura: 1,24m, Altura:
1,50m

7 UND Banco de Jardim Pe de Ferro COLORIDO  Estrutura em
cano galvanizado 1” meia polegada com sarrafos de
madeira plástica colorida. Medida do Banco de 1.60 metros
de comprimento x55 cm de largura e 40 cm de altura –
garantia 12 meses - Banco de Jardim Pe de Ferro
COLORIDO  Estrutura em cano galvanizado 1” meia
polegada com sarrafos de madeira plástica colorida.
Medida do Banco de 1.60 metros de comprimento x55 cm
de largura e 40 cm de altura – garantia 12 meses

5.533,3000 22.133,204,000

8 UND Banco de Jardim Pe de Ferro NATURAL Estrutura em cano
galvanizado 1” meia polegada com sarrafos de madeira
NATURAL. Medida do Banco de 1.60 metros de
comprimento x55 cm de largura e 40 cm de altura –
garantia 12 meses - Banco de Jardim Pe de Ferro
NATURAL Estrutura em cano galvanizado 1” meia
polegada com sarrafos de madeira NATURAL. Medida do
Banco de 1.60 metros de comprimento x55 cm de largura e
40 cm de altura – garantia 12 meses

1.385,0000 13.850,0010,000

9 UND Banco de Jardim pé de Ferro Estrutura em cano
galvanizado,1" meia polegadas com sarrafos de madeira
NATURAL. Medida do banco 1,60 metros de comprimento
x55 cm de largura e 40cm de garantia 12 meses - Banco de
Jardim pé de Ferro Estrutura em cano galvanizado,1" meia
polegadas com sarrafos de madeira NATURAL. Medida do
banco 1,60 metros de comprimento x55 cm de largura e
40cm de garantia 12 meses

1.385,0000 16.620,0012,000

10 UND ESCORREGADOR GRANDE Composto por três itens: 1
escorregador, 1 escada de 4 degraus, 1 travessa. Fixação
da rampa à escada através da travessa central, fixada por
dois eixos e quatro manipulos; Produto com encaixe na
base da rampa para ser acoplado caixa de areia/água;
Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e
com laterais redondas no topo da escada; O escorregador
é fixo por eixo metálico, preso por dois manipulos; Topo da
escada com 2 laterais altas o suficiente para dar segurança
a crianças menores;
Base da escada sem necessidade de base adicional para
apoio; Totalmente desmontável.
Matéria-prima: PEBLD: Polietileno de baixa densidade
linear
(material não tóxico e reciclável) pigmentado (colorido) com
aditivos em sua composição que prolongam a manutenção
de sua coloração original. PEAD: Polietileno de alta
densidade (material não tóxico e reciclável) pigmentado
(colorido) com aditivos em sua composição que prolongam
a
manutenção de sua coloração original. Dimensões:
Comprimento: 201 cm, Largura: 80 cm, Altura: 120 cm -
ESCORREGADOR GRANDE Composto por três itens: 1
escorregador, 1 escada de 4 degraus, 1 travessa. Fixação
da rampa à escada através da travessa central, fixada por
dois eixos e quatro manipulos; Produto com encaixe na
base da rampa para ser acoplado caixa de areia/água;
Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e
com laterais redondas no topo da escada; O escorregador
é fixo por eixo metálico, preso por dois manipulos; Topo da

2.166,0000 21.660,0010,000
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escada com 2 laterais altas o suficiente para dar segurança
a crianças menores;
Base da escada sem necessidade de base adicional para
apoio; Totalmente desmontável.
Matéria-prima: PEBLD: Polietileno de baixa densidade
linear
(material não tóxico e reciclável) pigmentado (colorido) com
aditivos em sua composição que prolongam a manutenção
de sua coloração original. PEAD: Polietileno de alta
densidade (material não tóxico e reciclável) pigmentado
(colorido) com aditivos em sua composição que prolongam
a
manutenção de sua coloração original. Dimensões:
Comprimento: 201 cm, Largura: 80 cm, Altura: 120 cm

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 447.130,50


