
Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO V. UNIT EM R$ V. TOTAL EM R$ MARCA

21 6 unid 

Balanço 04 lugares - estrutura principal em aço carbono

galvanizado - com travessão superior de

aproximadamente 2,5" x 3 mm - coluna a cada dois

assentos, que separe e dê sustentação a estrutura - pé

central em aço de aproximadamente 2" x 2,65 mm -

corrente de sustentação em aço galvanizado 5,00 mm -

sistema de movimentação em parafusos de aço com

diâmetro de ½” - com movimentação sobre rolamentos

de esfera blindados acondicionados em bucha metálica

que permita substituição - parafusos de fixação a base do

tipo parabolt em aço 3/8" x 3” - cadeira de balanço em

aço carbono com tudo de 1" com parede de 2 mm - com

encosto - sem emendas entre o assento - pintura deve ser

eletrostática em pó - dimensões aproximadas: altura 220

cm - largura 180 cm - comprimento 440 cm

1.900,00R$       11.400,00R$         Brink Star
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23 6 unid

Escorregador grande com rampa contínua ou com

ondulações com uma escada de degraus - fixação da

rampa à escada através de barras polietileno laterais ou

central - corrimão incorporado à própria escada - topo da

escada com duas laterais altas para dar segurança -

polietileno pelo processo de roto moldagem - composto

com aditivo anti-estático e aditivo anti-UV -dimensões

aproximadas: largura: 53 cm, altura 125 cm, comprimento

217 cm

800,00R$          4.800,00R$           Lig Lig

24 12 unid

Gangorra 03 lugares com manoplas duplas, base

antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e

antiderrapante, Polietileno pelo processo de roto

moldagem, composto com aditivo anti estático e aditivo

anti UV. Em diversas cores - dimensões aproximadas:

largura 41,5 cm, altura 60 cm, comprimento: 157 cm

300,00R$          3.600,00R$           Lig Lig

Total 19.800,00R$        

Validade da Proposta 60 dias


