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............................................................................

............................................................................

Aquisição de materiais permanentes e equipamentos para playground conforme

descritos : Torres confeccionadas em estrutura de madeira plástica medindo 1,00x1,00

metros COM cobertura medindo 1,20x1,20 em forma de pirâmide, sendo colunas em

madeira plástica medindo 9,00x9,00, com reforço interno tipo cruzeta; Torres

confeccionadas em estrutura de madeira plástica medindo 1,00x1,00 metros SEM

cobertura, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00x9,00, com reforço interno

tipo cruzeta; Coqueiro decorativo em plástico rotomoldado; Escorregadores baby em

plástico rotomoldado; Túnel em plástico rotomoldado medindo 1,00x0,80; Passarela fixa

medindo 3,00 com proteção tubular; Rampa de escalada em madeira colorida; Subida

de cordas colorida; Escada baby com degraus colorida; Balanço com estrutura em

madeira plástica com 02 lugares com assento de madeira de itaúba; Jogo da velha em

plástico rotomoldado; Teia de cordas em rotomoldado medindo 1,20 de altura por 0,80

de largura com cordas 12mm; Carrossel com estrutura tubular e com 8 assentos em

madeira de itaúba com um diâmetro de 2,00 metros; Gangorra unitária medindo 2

metros de comprimento com estrutura metálica e assento com discos em plástico

rotomoldado medindo 0,35 de diâmetro e 40 centímetros de altura. (04-04-9310)

Especificação

Estado:

Inscrição Estadual:

Prazo Entrega/Exec.:

.............

.............................................................

.............................................................

1,000

Quantidade

                                    

Marca Oferecida

Telefone:

Fax:

Condições de Pagamento:

                                 

Preço Unitário

..........................................

..........................................

                                 

Preço Total

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................

...................................................................

...................................................................

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor


