
Empenho Ordinário nr.: ................        Subempenho nr.: ................        Dcto Fiscal nr.: ............... Folha:  1/3

CNPJ:

C.E.P.:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE JUPIA                                

RUA RIO BRANCO, 320

Nr.:  16/2021 - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:   2967/2021

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Processo Administrativo: 21/2021

21/2021

Data do Processo: 01/12/2021

01.593.132/0001-37

89839-000 Jupiá - SC-

Fone:  341-0000 16/12/2021Data da Homologação:

Sequência da Adjudicação: 1

Data da Adjudicação: 22/12/2021

Fax:  341-0000

Processo Nr.: 

08.985.825/0001-14CNPJ:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Código: Telefone:

Inscrição Estadual:

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, 87

Fornecedor: DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME 

Cidade: Joaçaba  -  SC   -   CEP: 

2805

255451245

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

DECRETO MUNICIPAL Nº 2081/21; 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2021.
CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2482/2021.

Dotações Utilizadas:

Condições de Pagto:

PREFEITURA MUNICIPAL - RUA RIO BRANCO, 320 - 

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM ENTREGA IMEDIATA, QUAIS SERÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.

2.014.4.4.90.00.00.00.00.00 (38) - MANUTENÇÃO DO FUNDEB

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Solicitações:  Órgão:

Unidade:

Centro de Custo:

Objeto da Compra:

Observações:

Fonte de Recurso: Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto

Compl. Elemento: 4.4.90.52.10.00.00.00 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões

APÓS A ENTREGA E O ACEITE DESTA MUNICIPALIDADE.

IMEDIATAMENTE

---------------------------------------------------------------------------
VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

-----------------------------------------------------------------------------
VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
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Jupiá,   22   de  Dezembro   de   2021
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1,000 CONJUNTO DE PARQUE COLORIDO Parque infantil colorido com
estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo
110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de
Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 3
Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo
110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço
galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado
de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do
solo 1400mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular)
dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno
rotomoldado parede simples cor colorido 1Plataforma, tipo MP, com 4
colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500
mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e
assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm;
altura do patamar em relação ao nível do solo 400 mm Telhado
(Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm
x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor
colorido 1Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado
medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero
reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm1 patamar
confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em
polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar
em relação ao nível do solo 1200 mm; sem cobertura 1Plataforma
auxiliar, tipo MP, com 2 colunas em polímero reciclado medindo 110
mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura
em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050
mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 400
mm; sem cobertura. 1 Rampa de cordas (com pega mão de
segurança) com dimensão de 1570mm x 800mm estrutura em aço
tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm
de espessura, ângulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor
colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm
com fixador em polietileno injetado. 1Escalada, tipo torcida, em aço
tubular galvanizado com pintura eletrostática, com comprimento
aproximado de 2600 mm e largura de 425 mm, para patamar com
altura de 1400 mm 1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro
750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel)
medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em
polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com
diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado
cor colorido. 1Escorregador espiral (Caracol) com seção de
deslizamento de 3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista
superior com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em
polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido. Tubo de
sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4 polegadas
parede de 2mm comprimento de 1900mm. 01 Patamar (deck auxiliar)
em madeira de plástica com medidas de 861mmx710mm cor itaúba;
2 Guarda corpo com dimensão 800mmx900mm em polietileno
rotomoldado com parede dupla cor colorido, Barra de acesso tubo
metálico galvanizado com diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de
parede x 765 de comprimento 1 Escada, tipo horizontal,
confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro 1.1/4", e
dimensão aproximado de 2000mm de comprimento e largura de
550mm com 10 degraus, galvanizado pintura eletrostática, cor
colorido. 1Escorregador duplo com dimensão de 2600mm de
comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento

62.400,00    62.400,002 Und KRENKE
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comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento
de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido;
Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor
colorido. 1Circuito de discos, com estrutura em tubo com diâmetro de
42,4 mm em metal galvanizado com dimensão 960mm de largura x
2000 mm de comprimento, com 4 tubos como haste verticais, e 4
discos de 35cm de diâmetro em polietileno rotomoldado parede dupla
cor colorido, na parte inferior para fixação ao solo, com correntes
galvanizadas a quente 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de
750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel)
medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em
polietileno rotomoldado cor colorido; 1Tubo curvo 90º com diâmetro
interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange
(Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm
em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Rampa de tacos (com pega
mão de segurança), 7 tacos, dimensão 1750mm de comprimento X
790mm de largura, assoalho em madeira plástica na cor itaúba;
Estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado
30mmx30mm e 2mm de espessura 1 Passarela curvada (côncava)
com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de
madeira plástica cor itaúba; Guarda corpo (Corrimão convexa)
estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro
de 1 polegada e parede de 1,95mm, barras verticais de diâmetro 3/8
de polegada pintura eletrostática cor colorido 1Ábaco em polietileno
rotomoldado parede dupla contendo números de 0 a 5 nas duas
extremidades e no centro, 5 hastes de metal horizontal com bolinhas
injetadas. 2Par de pega mão confeccionado em aço tubular diâmetro
de 1", galvanizado. Cor colorido 1 Escada, tipo marinheiro, em aço
galvanizado pintura eletrostática 3 degraus, com comprimento
aproximado de 425 mm e largura de 400 mm, 4 Guarda corpo
dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla
cor colorido 1Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno
rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro
165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço
galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de
comprimento 1Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de
1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido;5 Acabamento de
colunas em polietileno rotomoldado cor colorido.Apresentar
Certificado, ABNT NBR 16.071/2012 - Playgrounds 01 Carrossel
infantil estrutura e arco com tubo/metal galvanizado de ½", com 1,90
metros de diâmetro, eixo trefilado, com 2 rolamentos e tripé em ferro
galvanizado de ½". Tábuas com 72cm de comprimento x 19cm de
largura e 2cm de espessura em itaúba aproximadamente. Apresentar
certificado ABNT NBR 16.071/2012 - Carrossel. 1 Scandere Domos
fabricando com material de ferro tubular galvanizado e pintado com
tinta a pó sem materiais pesados medindo 2,30 m de diâmetro com
altura 1,40 m, desenvolvido para crianças com idade mínima de 4
anos e máxima de 12 anos. Apresentar Certificação ABNT NBR
16.071/2012 - Scandere domos (01-01-46165)

(Valores expressos em Reais R$)

0,00

62.400,00

Total Geral:

Desconto:

Total Líquido:

62.400,00
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