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SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS  
  
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, 
com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto 
Municipal nº 176/2007, torna público: 
      1) REGISTRO DE PREÇOS de parques infantis para instalação nas unidades de ensino e 
praças do município de Francisco Beltrão do Pregão Eletrônico nº 224/2019 com vigência de 
04/02/2020 a 02/02/2021 conforme segue: 

ATA SRP Nº 88/2020 
EMPRESA DETENTORA: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 
CNPJ Nº 18.066.360/0001-51 
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

001 1 71716 PARQUE INFANTIL MÉDIO  Com elementos e medidas aproximadas das 
especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:  
Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com  
11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com 
cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliester 
marrom; Composta por no mínimo: 
- 03 plataformas (torres) confeccionadas em  madeira plástica, estruturada com 
cantoneira metálica com medidas mínimas da estrutura de 1,05x1,05m, cantoneira 
4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 
1,26x1,26m com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na  vertical de 
aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva. 
- 01 - conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido 
com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 
20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. 
 01 - guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro mínimo de 25,4mm x 
parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro mínimo 12,7mm. Altura após 
montagem de no mínimo 800mm. 
- 01 - rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro mínimo de 
42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro mínimo 
14,00mm e uniões em plástico injetado. 
- 01 - tubo horizontal em plástico rotomoldado com medida mínima de  2,00 metros de 
comprimento x 80 cm de abertura (aproximado). 
- 01 - tobogã em plástico rotomoldado, com medidas mínimas de 2600mm de 
comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de 
plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída. 
- 01 - escada em aço tubular retangular de 30mm x 70mm com parede de 1,25mm e 
1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de 
comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura. 
- 01 - passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e 
parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de 
comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira de 
itaúba. 
- 01 - escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 
2900mm x 500mm de largura. 
- 01 - escada bombeiro em aço tubular de diâmetro 42,6mm x 2800mm de altura com 
parede de 2,00mm. 6 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. 
- 01 - rampa de madeira com 08 tacos medindo 2000mm de comprimento x 920mm 
de largura, com estrutura, assoalho e tacos em itaúba. 
- 01 - escada curvada com arco de 2560mm de comprimento  x 630mm de 
largura.estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 
degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. Instalado em local Indicado. 

KRENKE UN 2,00 29.370,00 

001 2 71717 PARQUE INFANTIL MÉDIO Com elementos e medidas aproximadas das 
especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:  
Estrutura principal (colunas) confeccionada de Madeira Plástica medindo 11x11cm e 
parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno 
pigmentado cor itaúba contendo: Composta por no mínimo: 
- 03 plataformas (torres) confeccionadas em  madeira plástica, estruturada com 
cantoneira metálica com medidas mínimas da estrutura de 1,05x1,05m, cantoneira 
4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 
1,26x1,26m com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na  vertical de 
aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva. 
- 01 - conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido 
com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 
20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. 
- 01 - guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro mínimo de 25,4mm x 
parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro mínimo 12,7mm. Altura após 
montagem de no mínimo 800mm. 
- 01 - rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro mínimo de 

KRENKE UN 2,00 27.120,00 
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42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro mínimo 
14,00mm e uniões em plástico injetado. 
- 01 - tubo horizontal em plástico rotomoldado com medida mínima de  2,00 metros de 
comprimento x 80 cm de abertura (aproximado). 
- 01 - tobogã em plástico rotomoldado, com medidas mínimas de 2600mm de 
comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de 
plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída. 
- 01 - escada em aço tubular retangular de 30mm x 70mm com parede de 1,25mm e 
1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de 
comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura. 
- 01 - passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e 
parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de 
comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira de 
itaúba. 
- 01 - escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 
2900mm x 500mm de largura. 
- 01 - escada bombeiro em aço tubular de diâmetro 42,6mm x 2800mm de altura com 
parede de 2,00mm. 6 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. 
- 01 - rampa de madeira com 08 tacos medindo 2000mm de comprimento x 920mm 
de largura, com estrutura, assoalho e tacos em itaúba. 
- 01 - escada curvada com arco de 2560mm de comprimento  x 630mm de 
largura.estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 
degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. Instalado em local Indicado  

001 4 71722 BALANÇO CONVENCIONAL C/ 4 LUGARES –  Com estrutura principal 
confeccionada em tubo galvanizado. Tam. aprox. C.5,30mxL.1,80mxA.2,50m. 
Material utilizado, tubos de 3"xCH14, 2”1/2xCH14, 2”1/2xCH16, 1”xCH16.Assentos 
5/8xCH16 e ferro maciço 3/8.Parafusos em aço galvanizado, porcas sexta/trav, 
engates, eixo em aço e correntes 5.5mm galvanizada com sistema através de buchas 
de nylon para evitar ruídos. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. 
Pintura eletrostática. Montado e instalado em loca l indicado. Garantia de 12 meses 
contra defeito de fabricação 

PROPRIA UN 20,00 2.385,80 

001 5 71723 GANGORRA 6 LUGARES –  Com a estrutura principal confeccionada em tubo 
galvanizado.Tam. aprox. C.2,50mxL.1,80mxA.0,40m.Material utilizado, tubos de 
2”1/2xCH14,2”1/2xCH16, 2”xCH14, 1”1/4xCH16,3/4xCH16, 1”xCH16, ferro chato 
1/8x1”,assentos em madeira de itaúba com 1”1/2 de espessura. Parafusos em aço 
galvanizado, porcas sext. a/trav.. Aplicação de desengraxante, decapante, 
fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado. Garantia de 
12 meses contra defeito de fabricação  

PROPRIA UN 28,00 1.932,90 

003 1 71715 PARQUE INFANTIL GRANDE Com elementos e medidas aproximadas das 
especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:  
Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com  
11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com 
cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliester 
marrom; Composto por no minimo: 
- 5 Plataformas confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira 
metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em 
plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 
12 vincos na  vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a 
água da chuva. 
-1 Escorregador curvo em PLÁSTICO ROTOMOLDADO com secão de deslizamento 
com 2600mm  X 490mm de largura 
- 1 Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de 
letras "X" e "O" na cor preta  
- 1 Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo 1,82m de comprimento 
x 75cm de diâmetro de abertura 
- 1 Escada em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm e 
1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de 
comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura. 
- 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido 
com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 
20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. 
- 2 Guarda corpo em plástico rotomoldado. Altura após montagem de 800mm. 
- 1 Passarela curvada para baixo com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 
31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 
1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em 
madeira plástica com travessas de itaúba. 
- 1 Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento  x 630mm de 
largura.Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 
degraus de diametro 25,4mm com parede de 2,00mm. 
- 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de 
diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso 
com seção de saída em plástico rotomoldado. 
- 1 Passarela reta com estrutura tubular de aço, com diametro de 31,75mm e parede 
de 2,00mm, barras verticais de diametro 9,525mm. Medindo 1950mm de 
comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica 
com travessas de itaúba. 
- 1 Escorregador caracol em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento 
com 1500mm x 540mm de largura. 01 deck auxiliar em madeira plastica com medidas 
de 1000x1000mm. 02 guarda corpos com altura de 670mm (necessário mínimo 
800mm) em aço tubular de diametro de 25,4mm com parede de 1,55mm e hastes de 
12,7mm.  
 - 1 Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2700mm 

KRENKE UN 1,00 44.000,00 
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x 530mm de largura.  
 - 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 2,00 metros de comprimento X 
80cm de abertura 
 - 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diametro de 42,60mm e 
31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diametro 14,00mm e uniões em 
plástico injetado. 
 - 1 Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede 
de 2,00mm, 05 degraus em aço diametro de 25,4mm e parede de 1,55mm 
intercalados 
- 1 Escorregador reto duplo em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento 
com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado.  

003 2 71718 PARQUE INFANTIL PEQUENO Com elementos e medidas aproximadas das 
especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:  
Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com  
11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com 
cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliester 
marrom; Composta por no mínimo: 
- 2 Plataforma confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira 
metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em 
plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 
12 vincos na  vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a 
água da chuva; 
- 2 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diametro de 25,4mm x parede de 
1,55mm, com barras verticais de diametro 12,7mm. Altura após montagem de 
800mm. 
- 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de 
diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso 
com seção de saída em plástico rotomoldado. 
- 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diametro de 42,60mm e 
31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diametro 14,00mm e uniões em 
plástico injetado. 
- 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 
80cm de abertura 
- 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido 
com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 
20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. 
-1 Escada com 6 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 
- 1 Escorregador reto duplo em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento 
com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado 

KRENKE UN 2,00 21.400,00 

003 3 71719 PARQUE INFANTIL PEQUENO Com elementos e medidas aproximadas das 
especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:  
Estrutura principal (colunas) confeccionada de Madeira Plástica medindo 11x11cm e 
parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno 
pigmentado cor itaúba contendo: Composta por no mínimo: 
- 2 Plataforma confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira 
metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em 
plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 
12 vincos na  vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a 
água da chuva; 
- 2 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diametro de 25,4mm x parede de 
1,55mm, com barras verticais de diametro 12,7mm. Altura após montagem de 
800mm. 
- 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de 
diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso 
com seção de saída em plástico rotomoldado. 
- 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diametro de 42,60mm e 
31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diametro 14,00mm e uniões em 
plástico injetado. 
- 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 
80cm de abertura 
- 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido 
com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 
20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. 
- 1 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. 
- 1 Escorregador reto duplo EM PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento 
com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado 

KRENKE UN 2,00 19.530,00 

003 4 71721 PLAYGROUND 01 TORRE COM COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO Estrutura 
confeccionada em tubo de aço galvanizado. 4”xCH14x3,00m,  2”1/2xCH14; 
- 01 Plataforma de 1,40x1,40m confeccionada em madeira de itaúba ou madeira 
plástica, estruturada com 
 cinta metálica de1,40x1,40m galvanizada de  2"pol  com cantos para encaixe das 
colunas,  com cobertura em fibra de vidro estilo pirâmide medindo 1,60x1,60m. Altura 
após montagem 0,90m. Contem:  
- 01 escorregador duplo em fibra de vidro medindo 2,00 x 0,94m; 
- 01 rampa de tacos em madeira de itaúba com 7 tacos coloridos, estrutura medindo 
2,00mx0,80m;  

PROPRIA UN 5,00 10.500,00 
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- 01 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diametro de 42,60mm e 
31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diametro 14,00mm e uniões em 
plástico injetado. 
- 01 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. 
 Parafusos utilizados em aço galvanizado. Acabamento: Solda eletrônica mig. 
Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática na 
estrutura metálica e verniz na cor marrom na madeira. Entregue no local montado e 
instalado. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. 

003 5 71724 GIRA-GIRA COM VOLANTE – Confeccionado em tubo de aço carbono. Tam.aprox. 
Diam.1,20mxCirc.3,80mxA.1,10m, eixo tubo Skeduli 2”1/2xCH9, 1”1/2xCH9, c/ 
rolamento 30.210. Tubo 1”xCH14, 7/8xCH16, 5/8xCH16, 3/4xCH16, chapa 1”x1/8, 
ferro maciço 3/8 e 5/16. Parafusos em aço galvanizado, porcas sext. a/trav.. 
Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e 
instalado em local indicado  

PROPRIA UN 8,00 2.570,00 

 
ATA SRP Nº 89/2020 
EMPRESA DETENTORA: JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME 
CNPJ Nº 95.370.730/0001-90 
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

001 3 71720 GRAMA SINTÉTICA para parque infantil: tipo de fio sintético: Polietileno (PE) em 
Monofilamento ou fibrilada. Altura dos fios: 12 mm. Quantidade de pontos por m²: 
60.000 pontos por M². Cor predominante: Verde Oliva. Tratamento Protetor: 
Estabilizado e Tratado Anti-UV e Anti-Estático. Composição da Base Primária: 100% 
Polipropileno (PP). Composição da Base Reforçada: Polipropileno. Revestimento da 
Base: Látex Especial + Resina Acrílica. Largura do Rolo: 2,00 metros. Deverá ser 
Instalada pelo CONTRATADO, sendo que a CONTRATANTE fornecerá o piso pronto 
como base. 

JLX M2 800,00 62,00 

 
ATA SRP Nº 90/2020 
EMPRESA DETENTORA: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA 
CNPJ Nº 01.481.148/0001-58 
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

002 1 71715 PARQUE INFANTIL GRANDE Com elementos e medidas aproximadas das 
especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:  
Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com  
11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com 
cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliester 
marrom; Composto por no minimo: 
- 5 Plataformas confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira 
metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em 
plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 
12 vincos na  vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a 
água da chuva. 
-1 Escorregador curvo em PLÁSTICO ROTOMOLDADO com secão de deslizamento 
com 2600mm  X 490mm de largura 
- 1 Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de 
letras "X" e "O" na cor preta  
- 1 Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo 1,82m de comprimento 
x 75cm de diâmetro de abertura 
- 1 Escada em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm e 
1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de 
comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura. 
- 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido 
com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 
20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. 
- 2 Guarda corpo em plástico rotomoldado. Altura após montagem de 800mm. 
- 1 Passarela curvada para baixo com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 
31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 
1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em 
madeira plástica com travessas de itaúba. 
- 1 Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento  x 630mm de 
largura.Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 
degraus de diametro 25,4mm com parede de 2,00mm. 
- 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de 
diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso 
com seção de saída em plástico rotomoldado. 
- 1 Passarela reta com estrutura tubular de aço, com diametro de 31,75mm e parede 
de 2,00mm, barras verticais de diametro 9,525mm. Medindo 1950mm de 
comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica 
com travessas de itaúba. 
- 1 Escorregador caracol em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento 
com 1500mm x 540mm de largura. 01 deck auxiliar em madeira plastica com medidas 

URSSUSPLAY UN 1,00 39.040,00 
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de 1000x1000mm. 02 guarda corpos com altura de 670mm (necessário mínimo 
800mm) em aço tubular de diametro de 25,4mm com parede de 1,55mm e hastes de 
12,7mm.  
 - 1 Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2700mm 
x 530mm de largura.  
 - 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 2,00 metros de comprimento X 
80cm de abertura 
 - 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diametro de 42,60mm e 
31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diametro 14,00mm e uniões em 
plástico injetado. 
 - 1 Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede 
de 2,00mm, 05 degraus em aço diametro de 25,4mm e parede de 1,55mm 
intercalados 
- 1 Escorregador reto duplo em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento 
com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado.  

002 2 71718 PARQUE INFANTIL PEQUENO Com elementos e medidas aproximadas das 
especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:  
Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com  
11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com 
cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliester 
marrom; Composta por no mínimo: 
- 2 Plataforma confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira 
metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em 
plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 
12 vincos na  vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a 
água da chuva; 
- 2 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diametro de 25,4mm x parede de 
1,55mm, com barras verticais de diametro 12,7mm. Altura após montagem de 
800mm. 
- 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de 
diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso 
com seção de saída em plástico rotomoldado. 
- 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diametro de 42,60mm e 
31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diametro 14,00mm e uniões em 
plástico injetado. 
- 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 
80cm de abertura 
- 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido 
com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 
20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. 
-1 Escada com 6 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 
- 1 Escorregador reto duplo em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento 
com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado 

URSSUSPLAY UN 8,00 17.270,00 

002 3 71719 PARQUE INFANTIL PEQUENO Com elementos e medidas aproximadas das 
especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:  
Estrutura principal (colunas) confeccionada de Madeira Plástica medindo 11x11cm e 
parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno 
pigmentado cor itaúba contendo: Composta por no mínimo: 
- 2 Plataforma confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira 
metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em 
plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 
12 vincos na  vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a 
água da chuva; 
- 2 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diametro de 25,4mm x parede de 
1,55mm, com barras verticais de diametro 12,7mm. Altura após montagem de 
800mm. 
- 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de 
diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso 
com seção de saída em plástico rotomoldado. 
- 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diametro de 42,60mm e 
31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diametro 14,00mm e uniões em 
plástico injetado. 
- 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 
80cm de abertura 
- 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido 
com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 
20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. 
- 1 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. 
- 1 Escorregador reto duplo EM PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento 
com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado 

URSSUSPLAY UN 8,00 16.500,00 

002 4 71721 PLAYGROUND 01 TORRE COM COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO Estrutura 
confeccionada em tubo de aço galvanizado. 4”xCH14x3,00m,  2”1/2xCH14; 
- 01 Plataforma de 1,40x1,40m confeccionada em madeira de itaúba ou madeira 
plástica, estruturada com 
 cinta metálica de1,40x1,40m galvanizada de  2"pol  com cantos para encaixe das 
colunas,  com cobertura em fibra de vidro estilo pirâmide medindo 1,60x1,60m. Altura 

URSSUSPLAY UN 25,00 9.950,00 
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após montagem 0,90m. Contem:  
- 01 escorregador duplo em fibra de vidro medindo 2,00 x 0,94m; 
- 01 rampa de tacos em madeira de itaúba com 7 tacos coloridos, estrutura medindo 
2,00mx0,80m;  
- 01 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diametro de 42,60mm e 
31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diametro 14,00mm e uniões em 
plástico injetado. 
- 01 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. 
 Parafusos utilizados em aço galvanizado. Acabamento: Solda eletrônica mig. 
Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática na 
estrutura metálica e verniz na cor marrom na madeira. Entregue no local montado e 
instalado. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. 

002 5 71724 GIRA-GIRA COM VOLANTE – Confeccionado em tubo de aço carbono. Tam.aprox. 
Diam.1,20mxCirc.3,80mxA.1,10m, eixo tubo Skeduli 2”1/2xCH9, 1”1/2xCH9, c/ 
rolamento 30.210. Tubo 1”xCH14, 7/8xCH16, 5/8xCH16, 3/4xCH16, chapa 1”x1/8, 
ferro maciço 3/8 e 5/16. Parafusos em aço galvanizado, porcas sext. a/trav.. 
Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e 
instalado em local indicado  

URSSUSPLAY UN 30,00 1.900,00 
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