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PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor:
Endereço:
CNPJ:

Número: Cidade: UF:
Insc. Estadual: Fone:

Item Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item
Sub.

Unitário

E-mail: Validade da Proposta:30 dias

UN1 2,00 Lixeira em ferro, medidas:
120cmx80cmx80cm, com divisória e tampas
em chapa de ferro 2mm
Valor de Referência: 1.183,33000

CJ2 1,00 -Parque infantil colorido, com estrutura
principal (colunas) em madeira plástica,
medindo no mínimo 9cm x 9cm e parede
mínima de 20mm, revestida com acabamento
de Polipropileno e Polietileno pigmentado na
cor itaúba, produzido dentro das normas da
ABNT, posto e instalado junto a praça
municipal Três de Maio , contendo:
- 04 Plataformas de 1,00m x 1,00m,
confeccionada em tábuas tipo assoalho de
madeira plástica e cobertura em plástico
rotomoldado estilo
pirâmide de 1,26m x 1,26m;

 - 01 Tobogã em plástico rotomoldado, com
2.600mm 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;
- 01 Tubo horizontal em plástico rotomoldado,
medindo 2,00m de comprimento x 0,80m de
abertura;
- 01 Rampa de madeira, com 7 tacos medindo
2.000mm de comprimento x 920mm de largura
com estrutura, assoalho e tacos em itaúba;
- 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 1.950mm de comprimento
x 940mm de largura e altura de 800mm.
Assoalho em madeira plástica com travessas de
itaúba;

Valor de Referência: 34.633,33000

T O T A L

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide EDITAL
Em, ____/____/______


