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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
Registro de Preços Eletrônico - 087/2022/SRP/FUNDEB

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Brinquedão Kid Play modelo 01 – Contendo piscina de bolinhas, espiral, escorregador e cama elástica de 1.5m x
1.5m já incluso na medida total do brinquedo. Suas dimensões são de 8.45m de comprimento x 5.30m de largura x 3.30m de
altura. Toda a estrutura deverá ser executada com tubos de aço carbono ASTM-A 106 com diâmetro nominal de 1.1/2, ferro
mecânico 48,30mm conforme dimensões norma ANSI B-16.1 SCH 40 galvanizados. Para as interligações e derivações da
estrutura, deverá ser utilizada conexão do mesmo diâmetro nominal dos tubos, únicas do mercado com pintura EPOXI branca, o
que garante um acabamento muito melhor, conexões estas fundidas em alumínio maciço com extremidades tipo encaixe,
utilizando para aperto sistema de parafusos tipo ALLEN com diâmetro de 3/8 “X” com recartilha. Nos locais onde for necessário a
colocação de redes de proteção, as mesmas deverão em POLIAMIDA, na malha 5x5cm com o fio 2,5mm, com resistência de 200
kg/m2, costuradas manualmente, à estrutura no sistema manual com cordoalha de poliamida, porém com fio de maior espessura
(entre 3mm a 5mm). Nos decks, compensado de 18mm, camada de espuma com densidade de 28mm, lona para revestimento e
acabamento dos decks e atividades em 1100 KP com espessura de 0,61mm garantindo maior resistência e durabilidade. -
Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 45.806,00
Fornecedor Situação Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Total

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP (30.313.649/0001-23)

Adjudicado em: 13/01/2023 -
14:02:24 - Por: Advaldo
Rodrigues da Silva

WSBRINQUEDOS /MD-01 15 606.750,00

Item: 0002 - Brinquedão Kid Play modelo 02 – Contendo espiral e piscina de bolinhas. Suas dimensões são de 7.70 comprimento
x 3.0 largura x 2.15 altura. Toda a estrutura deverá ser executada com tubos de aço carbono ASTM-A 106 com diâmetro nominal
de 1.1/2, ferro mecânico 48,30mm conforme dimensões norma ANSI B-16.1 SCH 40 galvanizados. Para as interligações e
derivações da estrutura, deverá ser utilizada conexão do mesmo diâmetro nominal dos tubos, únicas do mercado com pintura
EPOXI branca, o que garante um acabamento muito melhor, conexões estas fundidas em alumínio maciço com extremidades tipo
encaixe, utilizando para aperto sistema de parafusos tipo ALLEN com diâmetro de 3/8 “X” com recartilha. Nos locais onde for
necessário a colocação de redes de proteção, as mesmas deverão ser em POLIAMIDA, na malha 5x5cm com o fio 2,5mm, com
resistência de 200 kg/m2, costuradas manualmente, à estrutura no sistema manual com cordoalha de poliamida, porém com fio
de maior espessura (entre 3mm a 5mm). Nos decks, compensado de 18mm, camada de espuma com densidade de 28mm, lona
para revestimento e acabamento dos decks e atividades em 1100 KP com espessura de 0,61mm garantindo maior resistência e
durabilidade. - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 41.643,43
Fornecedor Situação Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Total

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP (30.313.649/0001-23)

Adjudicado em: 13/01/2023 -
14:02:24 - Por: Advaldo
Rodrigues da Silva

WSBRINQUEDOS /MD-02 15 546.750,00

Item: 0003 - Brinquedão Kid Play modelo 03 - Piscina de bolinhas, Tobogã e escorregador espiral. Suas dimensões são de 7.0mt
de comprimento x 2.30mt de largura x 2.80mt de altura. Toda a estrutura deverá ser executada com tubos de aço carbono ASTM-
A 106 com diâmetro nominal de 1.1/2, ferro mecânico 48,30mm conforme dimensões norma ANSI B-16.1 SCH 40 galvanizados.
Para as interligações e derivações da estrutura, deverá ser utilizada conexão do mesmo diâmetro nominal dos tubos, únicas do
mercado com pintura EPOXI branca, o que garante um acabamento muito melhor, conexões estas fundidas em alumínio maciço
com extremidades tipo encaixe, utilizando para aperto sistema de parafusos tipo ALLEN com diâmetro de 3/8 “X” com recartilha.
Nos locais onde for necessário a colocação de redes de proteção, as mesmas deverão ser em POLIAMIDA, na malha 5x5cm com
o fio 2,5mm, com resistência de 200 kg/m2, costuradas manualmente, à estrutura no sistema manual com cordoalha de
poliamida, porém com fio de maior espessura (entre 3mm a 5mm). Nos decks, compensado de 18mm, camada de espuma com
densidade de 28mm, lona para revestimento e acabamento dos decks e atividades em 1100 KP com espessura de 0,61mm
garantindo maior resistência e durabilidade. Nos casos em que o acesso ao brinquedo é feito por intermédio de escalada de
redes tanto no sentido vertical, horizontal ou diagonal, as mesmas deverão ser executadas com nylon 100% de 10mm de
espessura, pelo processo manual e tencionadas com fio do mesmo material. - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência:
41.858,66
Fornecedor Situação Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Total

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP (30.313.649/0001-23)

Adjudicado em: 13/01/2023 -
14:02:24 - Por: Advaldo
Rodrigues da Silva

WSBRINQUEDOS /MD�03 15 561.750,00

Item: 0004 - Cama Elástica (pula-pula), 3,05 Completa Colorida – Confeccionada 100% em aço galvanizado a fogo, não enferruja
e pode ser deixado em ambientes abertos por grandes períodos se problemas de desgastes ou corrosões. Completa com rede de
proteção especial e proteção de molas. Lona de salto com tecnologia UV, o que garante uma proteção do produto contra os raios
solares e o desgaste precoce. Exclusivo sistema de ponteiras e isotubos blindados que garantem maior segurança e durabilidade
as hastes. 64 molas galvanizadas garantindo maior durabilidade e impulsão, puxador de molas e protetor de molas colorido
reforçado. Rede de proteção especial. Pés em W trazem maior estabilidade e segurança. Escadinha para cama elástica com 08
hastes em aço galvanizado com isotubo colorido e ponteiras, rede de proteção especial. Especificação Técnica: Diâmetro: 3,05m
– Altura total: 1,90m – Altura do chão até a lona de salto: 70cm – Peso máximo suportado: 100kg. - Quantidade: 100 Unidade -
Valor Referência: 1.363,52
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Fornecedor Situação Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Total

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP (30.313.649/0001-23)

Adjudicado em: 13/01/2023 -
14:02:24 - Por: Advaldo
Rodrigues da Silva

WSBRINQUEDOS /CM�ELAST 100 119.000,00

Advaldo Rodrigues da Silva

Pregoeiro


