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PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRONICO Nº 103/2021 
Razão Social: Plasgomes Brinquedos LTDA 
CNPJ: 30.871.504/0001-48 
Endereço: Rua Mariano Soares, Nº 405, Bairro Jacu, Araquari – SC 
Representante Legal: Ezequiela Korpalski Freitas 
E-mail: comercial6@plasgomes.com.br 
Contato: (47)3447-1000  /  (46) 99934-5273 
CPF: 050.852.439-35 
Identidade: 130.228.77-02 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNI. MARCA Valor Uni. Valor Total 

01 Conjunto  de  Parque  infantil  colorido  com  estrutura  

principal  em  colunas  de  alumínio,  parede  dupla  e  

reforços  internos;  tendo  por  medidas  mínimas,  largura  
110mmx110mm,  comprimento  3.000mm,  espessura  das  

chapas  3mm;  lisas,  sem  cantos  e  reentrâncias;  pintura  

com tinta a pó de poliéster, contendo: 

3 – Plataformas (h 1,40m) medindo no mínimo 1,0 x 1,0  
m,  estrutura  metálica  com  cantoneira  galvanizada  a  

fogo,  confeccionado  com  deck  de  madeira  plástica,  

cobertura formato redondo medindo no mínimo 1,59m x  
69cm de diâmetro, em plástico rotomoldado duplo. 

1 - Plataforma  (h  1,20m)  medindo  no mínimo  1,0  x  1,0  

m,  estrutura  metálica  com  cantoneira  galvanizada  a  

fogo,  confeccionado  com  deck  de  madeira  plástica,  
cobertura  superior  parcial  em  plástico  rotomoldado  

duplo,  formato  de  coqueiro  com  8  folhas,  suporte  de 

fixação  em  aço  galvanizado,  mais  acabamento  das  
colunas (tampa). 

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  calibrados  para  evitar  aprisionamento  

dos dedos das crianças. 
1  - Tubo  curvado  em  plástico  rotomoldado  90  graus  

medindo  aproximadamente  1,80m  de  comprimento  x  

75cm  de  diâmetro  de  abertura,  fixado  as  torres  com  
painel  de  plástico  rotomoldado  duplo  medindo  no  

mínimo 90cm x 1,00m, com aberturas laterais. 

1 - Rampa de cordas medindo no mínimo 1,5m 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  

01 Uni PLASGOMES R$36.300,00 R$36.300,00 
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90cm x 1,00m e ao piso com seção de saída em plástico  
rotomoldado duplo. 

1 - Escorregador caracol em plástico rotomoldado duplo,  

seção  de  deslizamento  mínimo  de  3,6m  x  0,50m  de  
largura; diâmetro medindo no mínimo 1,60m x 1,85m de  

altura;  com  deck  auxiliar  em  madeira  plástica  medindo  

no  mínimo  0,85m  x  0,70m  com  2  guarda  corpos  em  

plástico rotomoldado medindo no mínimo 80cm x 90cm,  
com barra de segurança confeccionada em tubo metálico  

galvanizado. 

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  - 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  - Passarela  reta,  medindo  no  mínimo  2,0m  de  

comprimento  x  80cm  de  largura,  assoalho  de madeira  

plástica  antiderrapante,  com  travessas  de  itaúba.  Com  
estrutura  tubular  em  aço  com  no  mínimo  2,5cm  de  

diâmetro  e  parede  de  1,90mm.  Barras  verticais  de  

diâmetro no mínimo 1,5cm. 
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 - Descida  de  bombeiro  com  estrutura  em  aço  tubular,  

com  aproximadamente  1.1/4''  diâmetro  na  coluna  

principal  e  no  mínimo  1''  nos  quatro  pares  de  degraus,  
com dois pega mão fixados nas colunas. 

1 - Escada  curvada  em  arco,  com  medidas  mínimas  de  

2,4m  comprimento  x  56cm  de  largura,  estrutura  
tubular  

em  aço  galvanizado  medindo  2,5cm  de  diâmetro,  com  

mínimo de 6 degraus 1- Rampa  escalada  com  mínimo  de  

6  degraus,  com  
medidas  mínimas  de  1,60m  x  0,65m  em  plástico  

rotomoldado duplo, com portal de segurança em plástico  

rotomoldado duplo. 
1  - Fechamento  (guarda-corpo)  medindo  no  mínimo  

85cm  de  comprimento  x  75cm  de  largura,  em  plástico  

rotomoldado. 

VALOR TOTAL 36.300,00 

VALOR TOTAL GLOBAL: (Trinta e seis mil e trezentos reais). 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

FÁBRICA/MARCA: Plasgomes 

NOS COMPROMETEMOS A SEGUIR O EDITAL E SUAS EXIGÊNCIAS. 
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DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 
Plasgomes Brinquedos – LTDA 
BANCO: SICOOB – 756     AGÊNCIA: 3031   CONTA C: 40483-7 
PIX CHAVE: 30.871.504/0001-48    
 
DADOS ASSINATURA DO CONTRATO 
Nome: Jean Carlos Gomes 
Estado civil: Solteiro 
Nacionalidade: Brasileiro 
Profissão: Empresário 
Endereço: Rua Mariano Soares S/N Bairro Corveta, Araquari - SC 
CPF: 091.128.869-47 
RG:6.424.918 SSP-SC 
Telefone: (47) 3447-1000   /    (46)99934-5273 
E-mail: comercial6@plasgomes.com.br 
 
 

Araquari em 09 de setembro de 2021. 

 

 

__________________________________ 
Ezequiela Korpalski Freitas / Rep. Legal 

CPF: 050.852.439-35 
RG: 130.228.77-02 
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KORPALSKI 
FREITAS:05085243935
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