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ANEXO  

 

PROPOSTA DE PREÇOS – AJUSTADA  

 

Prefeitura Municipal de Mercedes – PR  

Pregão Eletrônico n.º 128/2021. 

 

Empresa: Academia KIDS  

Razão Social: Metalúrgica Lamb – EIRELI - ME 

CNPJ n.º: 14.037.993/0001-80 

Inscrição Estadual n.º: 905.665.146-0 

Inscrição Municipal n.º: 23407327 

Endereço: Rua Jorge A. Frederico Koehler n.º 5679 Parque Industrial III CEP 85.960-000 

Cidade/Estado: Marechal Cândido Rondon – Paraná  

Telefone: (45)3254-7056 – (45)99992-3609 

E-mail: vendas02@lamb.global  

Responsável Legal: Fabiano Elias Lamb  

RG n.º: 6.209.030-8 SSP/PR  

CPF n.º: 007.424.549-08 

Dados Bancários: 01-Banco do Brasil Agência 0859-1 Conta Corrente 38.560-3 

 

Item 01 

Qtd. Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 

Valor 

Total  

01 Unid. 2 - Plataformas (h 1,20m) medindo no mínimo 1,0 x 1,0m, 

estrutura metálica com cantoneira galvanizada a fogo, 

confeccionado com deck de madeira plástica, cobertura formato 

de pirâmide quadrada medindo no mínimo 1300mm x 1300mm x 

650mm em plástico rotomoldado. 

1 - Tubo reto em plástico rotomoldado medindo no mínimo 

1,60m de comprimento x 75cm de diâmetro, fixado as torres com 

painel de plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 90cm x 

1,00m, com aberturas laterais. 

1 - Escada em plástico rotomoldado duplo com mínimo de 5 

degraus, medindo no mínimo 1,2m x 0,6m. Corrimãos em aço 

tubular galvanizado, com pintura eletroestática, com medidas 

mínimas de 2,5cm de diâmetro e espessura de 1,9mm. 

1 - Escorregador ondulado, em plástico rotomoldado duplo, 

medindo no mínimo 2,3m X 54cm, seção de deslizamento 

medindo no mínimo de 2,3m X 46cm de largura, com portal de 

segurança em plástico rotomoldado. 

1 - Balanço com estrutura principal (superior) de tubo em aço 

galvanizado a fogo medindo no mínimo 2,5m de comprimento e 

4cm de diâmetro; pés com mínimo 2,0m de altura, pintado com 

tinta poliéster. Com 2 assentos em plástico rotomoldado duplo, 

fixado em correntes 6mm elos curtos calibra dos para evitar 

aprisionamento dos dedos das crianças. 

1 - Rampa de cordas medindo no mínimo 1,2m x 80cm, estrutura 

tubular de aço galvanizado com diâmetro de no mínimo 4,2cm e 
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R$ 

25.750,00 

R$ 

25.750,00 
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parede de 0,2cm de espessura, corda de PET diâmetro mínimo de 

1,6cm e junções em plástico injetado, com 2 pega mão de 

segurança. 

1 - Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 2 curvas com 90º x 

75cm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico 

rotomoldado duplo medindo no mínimo 90cm x 1,00m e ao piso 

com seção de saída em plástico rotomoldado duplo. 

2 - Fechamento (guarda-corpo) medindo no mínimo 85cm de 

comprimento x 75cm de largura, em plástico rotomoldado. 

Valor Total da Proposta: R$ 25.750,00 

(Vinte cinco mil setecentos e cinquenta reais).  

Prazo de validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  

Observação 1: Será de responsabilidade da Contratada a instalação do parque, com garantia de 01 ano 

contra defeito de instalação e de fabricação. O preparo e adequação dos espaços onde os equipamentos 

deverão ser instalados serão de responsabilidade do Contratante. 

Observação 2: Será exigida a visita técnica, pois o terreno possui metragem linear maior no 

comprimento, e assim sendo, deverá ser considerado essa questão para formulação do melhor modelo de 

parquinho a ser instalado. 

Informações Complementares: 

1.2 O instrumento contratual celebrado terá vigência de 03 (três) meses, a contar da data de sua 

assinatura, prorrogável na forma do art. 57 da Lei n° 8.666/93. 

 

27 de outubro de 2021, Marechal Cândido Rondon – Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Fabiano Elias Lamb – RG n.º 6.209.030-8 SSP/PR 

Representante Legal – CPF n.º 007.424.549-08 

Metalúrgica Lamb EIRELI – ME 

CNPJ 14.037.993/0001-80 
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DESCRIÇÃO TÉCNICA:  

 

2 - Plataformas (h 1,20m) medindo no mínimo 1,0 x 1,0m, estrutura metálica com cantoneira 

galvanizada a fogo, confeccionado com deck de madeira plástica, cobertura formato de pirâmide 

quadrada medindo no mínimo 1300mm x 1300mm x 650mm em plástico rotomoldado. 

1 - Tubo reto em plástico rotomoldado medindo no mínimo 1,60m de comprimento x 75cm de 

diâmetro, fixado as torres com painel de plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 90cm x 

1,00m, com aberturas laterais. 

1 - Escada em plástico rotomoldado duplo com mínimo de 5 degraus, medindo no mínimo 1,2m x 

0,6m. Corrimãos em aço tubular galvanizado, com pintura eletroestática, com medidas mínimas de 

2,5cm de diâmetro e espessura de 1,9mm. 

1 - Escorregador ondulado, em plástico rotomoldado duplo, medindo no mínimo 2,3m X 54cm, 

seção de deslizamento medindo no mínimo de 2,3m X 46cm de largura, com portal de segurança 

em plástico rotomoldado. 

1 - Balanço com estrutura principal (superior) de tubo em aço galvanizado a fogo medindo no 

mínimo 2,5m de comprimento e 4cm de diâmetro; pés com mínimo 2,0m de altura, pintado com 

tinta poliéster. Com 2 assentos em plástico rotomoldado duplo, fixado em correntes 6mm elos 

curtos calibra dos para evitar aprisionamento dos dedos das crianças. 

1 - Rampa de cordas medindo no mínimo 1,2m x 80cm, estrutura tubular de aço galvanizado com 

diâmetro de no mínimo 4,2cm e parede de 0,2cm de espessura, corda de PET diâmetro mínimo de 

1,6cm e junções em plástico injetado, com 2 pega mão de segurança. 

1 - Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 2 curvas com 90º x 75cm de diâmetro, fixado a torre 

com painel de plástico rotomoldado duplo medindo no mínimo 90cm x 1,00m e ao piso com seção 

de saída em plástico rotomoldado duplo. 

2 - Fechamento (guarda-corpo) medindo no mínimo 85cm de comprimento x 75cm de largura, em 

plástico rotomoldado. 
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