MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Processo n° 16.777/2019
Pregão Eletrônico nº. 044/2019
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Os itens do referido certame foram adjudicados pela Pregoeira Cláudia Fernanda Hissnauer a
empresa participante com valores unitários abaixo discriminados.
Item

01

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Playground modular com base em perfis sólidos de
plástico 100% reciclado – Dois módulos em peças
plásticas fabricadas em polietileno rotomoldado
estrudado e micronisado (já pigmentado de fábrica)
e polietileno de alta densidade 100 % reciclado com
aplicação de proteção UV e aditivos anti-estáticos:
tubos de sustentação de no mínimo 80 mm, todos
sólidos em plástico 100% reciclado, grades de
proteção em perfil solido de plástico 100% com
medidas aproximadas de 950x950x25 mm, decks e
escadas fabricados em plástico solido 100 %
reciclado já pigmentado de fábrica com proteção
UV; 01 módulo com ângulos retos e paralelos dois a
dois em formato retangular, com aproximadamente
1030 mm x 940 mm e altura aproximada de 80 mm
do solo, conectados por elemento de ligação com
proteção lateral, com cobertura em formato de
casinha em perfil solido de plástico 100 % reciclado
,com aproximadamente 1,1m de comprimento; 01
escorregador simples em polietileno de no mínimo
900 mm, medida mínima de 1,00 m de largura x
2,80 m comprimento x 0,45 m de altura com painel
de entrada, canal de desaceleração em polietileno
rotomoldado (já pigmentado de fábrica) atóxico e
anti UV ; 01 plataforma retangular e fabricadas em
Unid.
09
perfil solido de plástico 100% reciclado, de fácil ABPLAY
R$ 26.307,00
higienização, totalmente atóxico para o uso infantil,
medidas aproximadas de 1140 x 940 mm; 01
telhados em formato de casinha , fabricado em
perfil solido de plástico 100% reciclado
com
proteção anti-uv e antiestatico, com medidas no
mínimo de 1250 mm até 1490 mm de comprimento
x 700 mm até 880 mm de altura. 04 postes de
sustentação sólidos produzido em plástico 100 %
reciclado medindo aproximadamente 80 x 80 mm;
01 fechamento tipo grade com perfil solido de
plástico 100% reciclado medindo aproximadamente
980 x 950 mm. 01 rampa de acesso com perfil
solido de plástico 100 % reciclado medindo
aproximadamente 900x700x1000 mm e proteção
lateral com perfil solido de plástico 100 % reciclado.
Uma escada fabrica em solido de plástico 100%
reciclado
que prioriza maior aderência e fácil
higienização, totalmente atóxico para o uso infantil,
com medidas de no mínimo 1375 mm de
comprimento x 630 mm de largura, com corrimão
produzido em tubo de no mínimo 31 mm e de no
mínimo 21 mm e acabamento em pintura epoxy ,
fixado por parafusos tipo fenda sextavada interna e
porca auto travante. Dimensões mínimas 3200 mm
x 3600 mm. É incluso a instalação do playground.
Itens acima: R GOMES COMERCIAL EIRELI - EPP – CNPJ. 14.630.235/0001-71
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Balanço de dois lugares produzido em tubos de
alumínio
e
pintura
eletroestática
correntes
galvanizadas e protegidas por tubo de polietileno
flexível
transparente
com
tubos
medindo
aproximadamente 76 mm até 120 mm de diâmetro
e espessura de aproximadamente 2,65 mm até 3
mm comprimento de 3000 mm até 3400 mm por
1650 mm até 1950 mm de largura, com assentos
em polietileno de alta densidade com proteção UV
MARCA
02
Unid.
19
R$ 6.390,00
medindo aproximadamente 150 mm até 260 mm
PRÓPRIA
de largura por 350 mm até 600 mm de
comprimento; Todos os parafusos de fixação
aparente devem conter um tampa de proteção em
polietileno para garantir maior segurança aos
usuários conforme indicado pelas normas técnicas
ABNT NBR 16071. Acabamento sem saliências e
com quinas arredondadas. É incluso a instalação do
balanço.
Gangorra dupla com perfil solido de plástico 100 %
reciclado e polietileno de alta densidade. Com dois
postes sólidos de plástico 100% reciclado de no
mínimo 80 mm até 90 mm de diâmetro. Assentos
em polietileno de alta densidade com proteção UV.
MARCA
03
Unid.
19
R$ 3.620,00
Amortecedor de segurança em borracha arqueada.
PRÓPRIA
Eixo de metal maciço de no mínimo 30 mm até 50
mm de diâmetro. Parafusos com tampa de proteção
em plástico. É incluso a instalação da Gangorra
dupla.
Itens acima: ADBLACK TRIVENTURES COM. DE PLAYGROUNDS LTDA ME – CNPJ. 05.980.348/0001-06

Porto Ferreira, 25 de outubro de 2019.

Cláudia Fernanda Hissnauer

Pregoeira
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