Prefeitura Municipal de Caratinga
Estado de Minas Gerais

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PLANILHA FINAL (Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de parques infantis para atender as necessidades das Escolas e CEIM’s da rede
Municipal de Ensino.)
Processo 93/2021 - Pregão 53/2021.
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DESCRIÇÃO
Balanço
com
04
(quatro)
lugares:
Especificações técnicas: área de diâmetro com
6,00 m x 4,00 m Peça de 12 a 14 cm de diâmetro
com 6,00 m para a travessa Peça de 12 a 14 cm
de diâmetro com 4,00 m para estrutura do
brinquedo. Cerca de proteção contendo:
Colunas de 12 cm de diâmetro com 1,50 cm
que serão fixadas ao chão no final 0,70 cm de
altura, com distância de 1,00 m de cada coluna,
contendo 04 furos de 60 mm cada coluna.
Peças de 08 cm de diâmetro medindo 1,20 cm
de comprimento, torneadas dos dois lados
contendo diâmetro de 60 mm. Assoalhos
medindo 1,20 cm X 0,50 cm contendo réguas e
lyptus com 0,10 cm de largura. Assento com
madeira de eucalipto lyptus medindo 0,40 cm x
0,20 cm c
Zanga Burrinho: Especificações técnicas: Área
necessária 3,00 m X 0,50 cm Peças de 14 a 16
cm de diâmetro com 2,50 cm para as travessas
dos assentos Colunas de 14 cm de diâmetro
com 1,50 cm que serão fixadas ao chão,
ficando no final 0,70 cm de altura. Assentos
medindo 0,30 cm X 0,20 cm feitos com madeira
ecológica de plástico. Pneus reformados de
automóvel para fixação ao chão diminuindo o
impacto das batidas. Tubo galvanizado de
1¨para os pegadores Barra enroscada,
parafusos e porcas galvanizadas de 1¨ Anti
racha galvanizado Peças lixadas e polidas,
quinas quebradas e arredondadas, parafusos e
pregos
embutidos,
pasta
preta
impermeabilizante nos pés das madeiras e
acabamento em ver

QUANT

UNITÁRIO DATA / VR DATA / VR DATA / VR DATA / VR
LICITADO REEQUIL. REEQUIL. REEQUIL. REEQUIL.

MARCA

UND

BRINCALIPTO

UND

10,00

8.100,0000

Werli e Vasconcelos Ltda

BRINCALIPTO

UND

10,00

1.800,0000

Werli e Vasconcelos Ltda

Rua Raul Soares, 171, 1º andar, Centro, Caratinga MG
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01 (um) escorregador com cobertura, feito com
madeira de eucalipto tratado, escada de
madeira e acabamento em verniz naval
Especificações técnicas: Área necessária
1,50m x 5,00 m Peças de 12 a 14 cm de
diâmetro com 3,50 cm para as colunas no qual
ficarão fixadas há 1,00m no chão. Peças de 12
a 14 cm de diâmetro para as travessas que
suportarão o tablado do brinquedo. Réguas de
lyptus para o telhado, plataforma, tablado e
escalada Peças de 06 a 08 cm de diâmetro para
a estrutura do telhado, cercas de proteção.
Pranchas de eucalipto para os escorregadores
e sua estrutura Barra enroscada, parafusos e
porcas galvanizadas de 1¨ Pregos ardox
galvanizados Anti racha galvanizados Peças li
Balanço de 02 (dois) lugares, feito com
madeira de eucalipto tratado e acabamento em
verniz naval Especificações técnicas: Área
necessária 3,00 m x 4,00 m Peças de 12 a 14
cm de diâmetro com 3,00 m para a travessa
Peças de 12 a 14 cm de diâmetro com 4,00 m
para estrutura do brinquedo Cerca de proteção
contendo: Colunas de 12 cm de diâmetro com
1,50 cm que serão fixadas ao chão ficando no
final 0,70 cm de altura, com distância de 1,00 m
de cada coluna, contendo 04 furos de 60mm
cada coluna Peças de 08 cm de diâmetro
medindo 1,20 cm de comprimento, torneadas
dos dois lados contendo diâmetro de 60 mm
Assoalhos medindo 1,20 cm x 0,50 cm
contendo réguas de lyptus com 0,10 cm de
largura A
Barca: Especificações técnicas:
Área
necessária 3,00 m X 1,50 m Peças de 12 a 14
cm de diâmetro com 3,00 m para as colunas no
qual ficarão fixadas há 1,00 m no chão Peças
de 12 a 14 cm de diâmetro para as travessas
fixadas nas colunas Chapa de aço galvanizado
com furos para fixação das travessas nas
colunas que serão feitas com pregos ardox
galvanizados Assentos com réguas de 0,30 cm
de madeira de lyptus. Piso em réguas de
eucalipto tratado Cerca de proteção: Colunas
de 12 a 14 cm de diâmetro com 1,50 cm que
serão fixadas ao chão ficando no final 0,70 cm
de altura, com distância de 1,00 m de cada
coluna, contendo 04 furos de 60 mm cada
coluna. Peças de 06 a 08 cm de diâmetro
medind

BRINCALIPTO

UND

10,00

4.500,0000

Werli e Vasconcelos Ltda

BRINCALIPTO

UND

10,00

3.800,0000

Werli e Vasconcelos Ltda

BRINCALIPTO

UND

10,00

6.900,0000

Werli e Vasconcelos Ltda

Rua Raul Soares, 171, 1º andar, Centro, Caratinga MG
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Cavalinho de mola Especificações técnicas:
Área necessária 1,00 x 1,00 m Armação tubular
de 1¨ Mola automova Madeira de 3 cm de
espessura Pintura artística em forma de cavalo
Punhos de borracha Parafuso rosca soberba e
Philips, porcas travantes
Um múltiplo contendo 02 (duas) plataformas e
telhados de madeira, guarda corpo vertical, 01
(uma) ponte pênsil, 02 (dois) escorregadores,
01 (uma) escada de corda, telas de proteção na
escalada e escada de corda Especificações
técnicas: Área necessária 4,50 m X 8,00 m
Peças de 12 a 14 cm de diâmetro com 3,50 cm
para as colunas no qual ficarão fixadas há 1,00
m no chão Peças de 12 a 14 cm de diâmetro
para as travessas que suportarão tablado do
brinquedo Réguas de lyptus para o telhado,
plataforma, tablado e escalada Peças de 06 a
08 cm de diâmetro para a estrutura do telhado,
cercas de proteção e para ponte pênsil.
Pranchas de eucalipto para os escorregadores
e sua estrutura Corda de 1
Um múltiplo contendo plataforma e telhado de
madeira, guarda corpo vertical, 01 (um)
escorregador , 01 (uma) escalada, 01 (uma)
escada de corda, 01 (um) balanço de 02
lugares e acabamento em verniz naval
osmocolor Especificações técnicas: Área
necessária 4,00 m x 7,00 m Eucalipto
autoclavado tratado em cca – qualidade
citriodoro Peças de 12 a 14 cm de diâmetro
com 3,50 cm para as colunas no qual ficarão
fixadas há 1,00 m no chão Peças de 12 a 14 cm
de diâmetro para as travessas que suportarão
o tablado do brinquedo Réguas de lyptus para
o telhado, plataforma, tablado, escalada e
assentos do balanço. Peças de 06 a 08 cm de
diâmetro para a estrutura do telhado, cercas de
proteção e para

BRINCALIPTO

UND

10,00

2.100,0000

Werli e Vasconcelos Ltda

BRINCALIPTO

UND

10,00

23.000,0000

Werli e Vasconcelos Ltda

BRINCALIPTO

UND

10,00

15.400,0000

Werli e Vasconcelos Ltda

Rua Raul Soares, 171, 1º andar, Centro, Caratinga MG
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Um múltiplo contendo plataforma e telhado de
madeira, guarda corpo vertical, 02 (dois)
escorregadores, 01 (uma) escalada,01 (uma
escada de corda, 01 (um) balanço de 02
lugares e acabamento em verniz naval
osmocolor. Especificações técnicas: Área
necessária 4,00 m X 7,00 m Eucalipto
autoclavado tratado em cca – qualidade
citriodoro. Peças de 12 a 14 cm de diâmetro
com 3,50 cm para as colunas no qual ficarão
fixadas há 1,00 m do chão. Peças de 12 a 14
cm de diâmetro para as travessas que
suportarão o tablado do brinquedo. Réguas de
lyptus para o telhado, plataforma, tablado,
escalada e assentos do balanço. Peças de 06 a
08 cm de diâmetro para a estrutura do telhado,
cercas de proteção e

FORNECEDOR
Werli e Vasconcelos Ltda

CONTRATO

BRINCALIPTO

10,00

16.500,0000

Werli e Vasconcelos Ltda

CNPJ

ENDEREÇO

12.641.724/0001-01

INÍCIO

UND

Jair Fraga Galofante

65

TELEFONE
Salatiel

Caratinga

33 3321 9528

VENCIMENTO

Rua Raul Soares, 171, 1º andar, Centro, Caratinga MG
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