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Contatos:

Município de Santa Rita do Pardo - Estado de MS
RATIFICAÇÃO 

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2022 

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022 

 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO-MS, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.561.372/0001-50, neste ato representado pelo Sr. Lúcio 

Roberto Calixto Costa, Prefeito Municipal, bras., casado, portador do CPF nº 316.411.898-86 e RG 

nº 41.429.292-3, SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Dom Pedro II, 544, centro, Santa Rita do 

Pardo-MS, torna público que em 15 de Agosto de 2.022, procede a RATIFICAÇÃO da contratação 

do objeto abaixo mencionado, conforme segue: 

 

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 024/2021, Pregão Presencial 

036/2021, Processo Administrativo nº 253/2021 do Município de Terenos, que tem por objeto o 

Registro de Preços para aquisição e instalação de playground para as Unidades de Ensino Básico 

(Educação Infantil/Ensino Fundamental) e praças públicas deste município. 

 PLAYGROUND  
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFÍCAÇÃO QTDE. 

2/3 Detalhamento: c/ estrutura principal em colunas quadradas em madeira plástica, contendo 
16 itens a seguir: 03 Unid.: Torre (madeira plástica com cobertura) Torre com cobertura 
composta por 4 pilares em madeira plástica medindo 90 x 90mm c/ reforço interno, 
interligados em cima e embaixo por 02 quadros de metalão 20 x 20 parede 1,20mm, e ao 
centro por uma plataforma com um quadro em metalão 50 x 30, parede 1,50m. Assoalho 
em madeira plástica ecológica fixada com parafusos medindo 0,75 x 0,75m. Cobertura em 
polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido) c/ 4 caídas de água medindo 
1,30mts x 1,30mts. Medidas da Torre (instalada): Altura total aproximada: 3,00m x 0,90m 
de largura x 0,90m de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1,20mts. 01 
Unid.: Ponte Negativa Ponte Negativa c/ estrutura confeccionada em metalão 30 x 30mm, 
chapa 16. Grades de segurança em ambos os lados em tubo 3/4, parede 1,20mm. Assoalho 
arqueado p/ baixo em madeira plástica ecológica, fixada com parafuso. Base medindo 
2,25m de comprimento x 0,85m de largura e grade de segurança 0,99m de altura x 2,25m 
de comprimento. Partes metálicas com solda mig c/ tratamento antiferruginoso e pintura 
eletrostática á pó epóxi em forno de alta temperatura. 01 Unid.: Escada de ferro e madeira 
Escada de ferro com 6 degraus de madeira de lei ?madeira itaúba? e estrutura base em 
metalão 40 x 60, chapa 16 e corrimão em tubo 7/8 na chapa 18. Medindo: 0,80m de 
largura x 2,00mts de comprimento. Partes metálicas com solda mig c/ tratamento 
antiferruginoso e pintura eletrostática á pó epóxi em forno de alta temperatura. 01 Unid.: 
Rampa de Escalada Rampa de Escalada c/ estrutura confeccionada em metalão 40 x 60, 
chapa 16. Com laterais de proteção em tubo 7/8 na chapa 18. Rampa em madeira plástica 
ecológica e fixada a ela 06 tacos em madeira plástica, para apoio dos pés e das mãos. 
Acompanha corda com nós para auxílio na subida. Medidas: 0,80m x largura x 2,20m de 
comprimento. Partes metálicas com solda mig c/ tratamento antiferruginoso e pintura 
eletrostática á pó epóxi em forno de alta temperatura. 01 Unid.: Rampa de Corda Rampa 

01 

com estrutura de tubo industrial 2?, chapa 13. Rampa c/ corda de poliéster de 18mm, c/ 
malha de aproximadamente 15x15cm. Cada cruzamento de malha serão travados e 
interligados por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando 
acabamento e segurança a criança. Medindo: 0,78m de largura x 2,00m de comprimento. 
Partes metálicas com solda mig c/ tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática á pó 
epóxi em forno de alta temperatura. Acompanha par de alças (pega mão) em tubo de 1? 
para ser fixada na torre. 01 Unid.: Túnel Túnel confeccionado em plástico rotomoldado, 
medindo: diâmetro de 0,80m x 2,00m de comprimento. 02 Unid.: Escorregador de plástico 
(reto) Escorregador reto produzido em polipropileno pelo processo de rotomoldagem 
medindo 2,50mts de comprimento x 0,47mts de largura (externo) e 0,38mts de largura 
(interno) e 0,15mts de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na 
extremidade final do trajeto. Acompanha portal produzido em polipropileno pelo processo 
de rotomoldagem com medida aproximada de: 1,00m de altura x 0,70m largura, que será 
fixada na torre. 03 Unid.: Cerca de plástico (guarda corpo) Cerca confeccionada em 
plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 1,00mts de altura x 0,70mts 
de largura. 02 Unid.: Frange em plástico rotomoldado 01 Unid.: Balanço 2 lugares 
Balanço c/ um travessão fixado a torre e uma base de apoio tipo ?A?, confeccionado em 
tubo de aço carbono de 2? com parede na chapa de 2,25mm. Medindo: 2,40mts de altura x 
2,00mts comprimento. Dois balanços com correntes galvanizadas de 4,5mm, assento em 
polipropileno. 

 

VALOR: R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais). 

 

EMPRESA: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA EPP - CNPJ: 08.287.175/0001-33  

 

Desta forma, RATIFICO a contratação nos termos do art. 25, caput, a Lei Federal n° 

8.666/93. 

 

 

LÚCIO ROBERTO CALIXTO COSTA 

PREFEITO 
 


