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 RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

Pregão Presencial 
Nº 169/2019 - PR

Processo Adm. (PA): 7391/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA    
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES           
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS                  

CNPJ: 31844999000117
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA                          
C.E.P.: 26950000  - RJ

Folha: 1/1

31.844.999.0001-17

 (em Reais R$)

 Unid.  Preço Unitário  Total do Item Descto(%) Quantidade

 MULTIMEIOS MULTIPARQUE COM. BRINQUEDOS L
1 . 53.600,0035958 - MULTIPARQUE DE FIBRA - 2 Escadas em fiberglass

com cinco degraus cada e proteção lateral em fibra. Degraus com
aprox. 20 cm A x 24 cm L x 1,16 m C. Com antiderrapante e
proteção lateral em fiberglass com 80 cm A x 1,70 m C.\n2
Plataformas simples de 1,10 m x 1,10 m com reforço de
sustentação em fiberglass. Com fechamentos em fiberglass
retangular com 40 cm A x 1,09 C. Fixadores em fiberglass.\n1
Escorregador pista dupla medindo 3,80 m de pista x 1,00 m
largura com proteção em fiberglass. Laterais com 22 cm A x 6 cm
L com borda externa de 11 cm.\n1 Escorregador pista dupla
medindo 2,20 m de pista x 1,00 m largura x 20 cm de
profundidade. Laterais com 22 cm A x 6 cm L com borda externa
de 11 cm.\n2 Proteções dos escorregadores em forma de ?M?,
medindo 1,06 m C x 50 cm L x 1,14 m A. Formada por duas
laterais com fechamento superior com tubo galvanizado.\n1 Tubo
parafuso com 2,80 m de pista x 1,70 m L x 2,00 m A x 33 cm de
profundidade e giro 360°, com proteção em fiberglass.\n1
Proteção do Tubo parafuso em forma de ?U? invertido com base
expandida com aba  de 1,07 x 98 cm, 79 cm C x 80 cm A x 42 cm
L. Formada por duas laterais com fechamento superior com  tubo
galvanizado.\n1 Bolha com aquário em fiberglass com 1,00 m x
1,00 m, espessura mínima de 6 mm e uma bolha em acrílico com
espessura mínima de 3 mm x 23 cm.\n2 Telhados simples
medindo 1,35 m x 1,35 m x 70 cm A.\n2 Bandeirinhas em
fiberglass, medindo 16 cm A x 34 cm C, fixada em tubo
galvanizado medindo 35 cm Altura com parafuso de segurança.\n2
gangorras em fiberglass medindo 2,00 m C x 30 cm L x 12 A, com
apoio de mãos em aço inox. Acoplada a uma base metálica com
1,50 m C x 40 cm A.\n1 Balanço com dois lugares com estrutura
galvanizada, correntes em aço inox com duas cadeiras com
encosto em fiberglass. Medidas assento 43 cm x 29 cm, encosto
43 cm x 26 cm.\n1 Sapateira 4 módulos em fiberglass, 4 módulos,
para 26 pares de calçados, com 3 pontos de fixação para
parafusos em aço inox. Medidas: 1,13 m L x 88 cm A x 24 cm
profundidade.\n3 Fechamentos Plataformas em fiberglass
retangular com 40 cm A X 1,09 m Comprimento. Com fixadores
em fiberglass.\n1 Jogo da velha em fiberglass medindo 1,09 m x
1,09 m.\n   MARCA: MULTIMEIOS

UNIDADE             268.000,007,725

Total do Fornecedor: 268.000,00

Total Geral: 268.000,00




