
 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 
 
 
 

Processo Administrativo nº:  0102/2022 - PR 
Pregão Presencial nº: 0045/2022 - PR  
 
 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
 
 
O Prefeito Municipal de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a 

decisão proferida pela Pregoeira designada através do Decreto nº 2300, bem como o parecer 

favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o procedimento atendeu à 

legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 43º, VI da Lei 8.666/93 e 

no art. 4º, XXII da Lei 10.520/2002, resolve: 

 HOMOLOGAR o procedimento licitatório em epígrafe, do tipo Menor preço Lote, 

tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PARQUINHO INFANTIL 

NA PRAÇA DO CINQUENTENÁRIO  E  VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA  EXECUÇÃO DE SUB BASE COM INSTALAÇÃO DE  GRAMADO 

SINTÉTICO, COM O DEVIDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 

EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA,CONFORME QUANTITATIVOS E 

ESPECIFICAÇÕES LISTADAS PELO EDITAL, TUDO DE ACORDO COM OS 

PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS  E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS, 

COM RECURSOS ORIUNDOS  DE TRANSFERÊNCIA  ESPECIAL SCC 

00004569/2022., nestes termos: 

 

Licitantes vencedores e seus respectivos itens:  

 
 

 



 776 - Viva Brincar Playgrounds LTDA (01.619.408/0001-09) 

 Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Marca Qtd 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

1 1 

38120 - Parque 11 
Plataformas 
Parque infantil 
colorido com estrutura 
principal (colunas) de 
Madeira Plástica  
Medindo 
110mmx110mm e 
parede de 20mm 
Revestida com 
acabamento de 
Polipropileno e 
Polietileno pigmentado 
cor itaúba contendo:  4 
Plataforma, tipo MP, 
com 4 colunas em 
plástico reciclado 
medindo 110 mm x 110 
mm; 1 patamar 
confeccionado com 
estrutura em aço 
galvanizado e assoalho 
em plástico reciclado, 
medindo aproximado de 
1050 mm x 1050 mm; 
altura do patamar em 
relação ao nível do solo 
1400mm. Telhado 
(Cobertura formato de 
pirâmide quadrangular) 
dimensão de 1300mm x 
1300mm x 650mm em 
polietileno rotomoldado 
parede simples cor 
colorido   2 Plataforma, 
tipo MP, com 4 colunas 
em plástico reciclado 
medindo 110 mm x 110 
mm; 1 patamar 
confeccionado com 
estrutura em aço 
galvanizado e assoalho 
em plástico reciclado, 

Un 
PLANET 
BRINK 

1 78.668,61915 78.668,62 



medindo aproximado de 
1050 mm x 1050 mm; 
altura do patamar em 
relação ao nível do solo 
1200mm. Telhado 
(Cobertura formato de 
pirâmide quadrangular) 
dimensão de 1300mm x 
1300mm x 650mm em 
polietileno rotomoldado 
parede simples cor 
colorido   2 Plataforma, 
tipo MP, com 4 colunas 
em polímero reciclado 
medindo 110 mm x 110 
mm x 2800 mm; 1 
patamar confeccionado 
com estrutura em aço 
galvanizado e assoalho 
em polímero reciclado, 
medindo 1050 mm x 
1050 mm; altura do 
patamar em relação ao 
nível do solo 1400 mm; 
Sem cobertura   
1Plataforma, tipo MP, 
com 4 colunas em 
polímero reciclado 
medindo 110 mm x 110 
mm x 2500 mm; 1 
patamar confeccionado 
com estrutura em aço 
galvanizado e assoalho 
em polímero reciclado, 
medindo 1050 mm x 
1050 mm; altura do 
patamar em relação ao 
nível do solo 400 mm 
Telhado (Cobertura 
formato de pirâmide 
quadrangular) dimensão 
de 1300mm x 1300mm x 
650mm em polietileno 
rotomoldado parede 
simples cor colorido   
1Plataforma auxiliar, 
tipo MP, com 2 colunas 
em polímero reciclado 



medindo 110 mm x 110 
mm x 2500 mm; 1 
patamar confeccionado 
com estrutura em aço 
galvanizado e assoalho 
em polímero reciclado, 
medindo 1050 mm x 
1050 mm; altura do 
patamar em relação ao 
nível do solo 400 mm.   
1 Plataforma, tipo MP. 
Com 4 colunas em 
polímero reciclado com 
acabamento em 
polietileno, medindo 
110mm x 110 mm x 
4000 mm; 1  patamar 
confeccionado com 
estrutura em aço 
galvanizado e assoalho 
em polímero reciclado, 
medindo 1050 mm x 
1050 mm; altura do 
patamar em relação ao 
nível do solo 1800 mm; 
Telhado (Cobertura 
formato de cone) 
diâmetro de 1570mm x 
896mm em polietileno 
rotomoldado parede 
dupla cor colorido   1 
Rampa de cordas (com 
pega mão de segurança) 
com dimensão de 
1570mm x 800mm 
estrutura em aço tubular 
galvanizado, com 
diâmetro de 42,40mm e 
parede de 2,00mm de 
espessura, ângulo de 
inclinação 40º com 
pintura eletrostática, cor 
colorido sem ângulos 
retos. Corda de PET de 
diâmetro 16,00mm com 
fixador em polietileno 
injetado.   1Rampa de 
tacos (com pega mão de 



segurança no esteio da 
torre), 7 tacos, dimensão 
1760mm de 
comprimento X 790mm 
de largura, assoalho em 
madeira plástica com 30 
mm de espessura na cor 
itaúba; Estrutura de 
metal aço galvanizado 
perfil tubular quadrado 
30mmx30mm e parede 
com 2mm de espessura   
1Rampa de escalada 
dimensão 1600mm x 
690mm com 6 degraus 
em polietileno 
rotomoldado com parede 
dupla cor colorido; 
Portal de segurança em 
polietileno rotomoldado 
cor colorido.  1Tobogã 2 
Curvas com ângulo de 
45º diâmetro 750mm de 
polietileno rotomoldado 
cor colorido; 1 Flange 
(Painel) medida externa 
940 x 1020mm com furo 
central de 750mm em 
polietileno rotomoldado 
cor colorido; 1 Seção de 
saída (ponteira) com 
diâmetro interno de 
750mm parede dupla de 
polietileno rotomoldado 
cor colorido; 1 Tubo reto 
1600mm com diâmetro 
interno de 750mm em 
polietileno rotomoldado 
cor colorido.   1 Tobogã 
2 Curvas com ângulo de 
90º diâmetro 750mm de 
polietileno rotomoldado 
cor colorido; 1 Flange 
(Painel) medida externa 
940 x 1020mm com furo 
central de 750mm em 
polietileno rotomoldado 
cor colorido; 1 Seção de 



saída (ponteira) com 
diâmetro interno de 
750mm parede dupla de 
polietileno rotomoldado 
cor colorido.   
1Escorregador espiral 
(Caracol) com seção de 
deslizamento de 
3700mm de 
comprimento e largura 
de 540mm, vista 
superior com diâmetro 
externo de 1600mm x 
1900mm altura em 
polietileno rotomoldado 
com parede dupla cor 
colorido. Tubo de 
sustentação em aço 
galvanizado com 
diâmetro de 4 polegadas 
parede de 2mm 
comprimento de 
1900mm. 01 Patamar 
(deck auxiliar) em 
madeira de plástica com 
medidas de 
861mmx710mm cor 
itaúba; 2 Guarda corpo 
com dimensão 
800mmx900mm em 
polietileno rotomoldado 
com parede dupla cor 
colorido, Barra de acesso 
tubo metálico 
galvanizado com 
diâmetro de 1.1/4 
polegada x 1.5mm de 
parede x 765 de 
comprimento   1 
Escalada, tipo vertical, 
Cano de Bombeiro; 
Confeccionada em aço 
tubular diâmetro 1.1/4", 
na coluna principal e 1" 
nos 4 pares de degraus. 
Para patamar com altura 
de 1400mm; Pega mão 
confeccionado em aço 



tubular diâmetro de 1" , 
galvanizado. Cor 
colorido   1Escada tipo 
curva; Confeccionada 
em aço tubular 
galvanizado com 
diâmetro de 1.1/4", e 
dimensão de 
aproximadamente 2400 
mm de comprimento e 
largura de 560 mm; 
contendo 7 degraus em 
formato semicircular 
côncavo e convexo 
pintura eletroestática cor 
colorida; 1Tubo reto 
1600mm com diâmetro 
interno de 750mm em 
polietileno rotomoldado 
cor colorido; 2 Flange 
(Painel) medida externa 
940mm x 1020mm com 
furo central de 750mm 
em polietileno roto-
moldado cor colorido.   1 
Balanço fixado a torre. 
Com 2 assentos aberto 
em polietileno, suspenso 
por correntes 
galvanizadas; Estrutura 
em aço tubular com 
diâmetro de 42,4 mm, 
sem ângulos reto; 
Correntes galvanizadas; 
1600mm de 
comprimento; 2 
Assentos com dimensão 
de 460mm x 225mm de 
polietileno roto-moldado 
parede dupla cor 
colorido com encaixe de 
fixação   1 Escorregador 
duplo com dimensão de 
2600mm de 
comprimento x 900mm 
de largura com cada 
seção de deslizamento de 
390mm e de largura em 



polietileno roto-moldado 
cor colorido; Barra 
transversal de segurança 
em polietileno roto-
moldado cor colorido   1 
Passarela curvada 
(côncava) com dimensão 
1950mm x 820mm de 
largura com assoalho de 
madeira plástica cor 
itaúba; Guarda corpo 
(Corrimão convexa) 
estrutura tubular de aço 
galvanizado, com tubos 
horizontais diâmetro de 
1 polegada e parede de 
1,95mm, barras verticais 
de diâmetro 3/8 de 
polegada pintura 
eletrostática cor colorido   
1 Passarela reta com 
dimensão 1950mm x 
820mm de largura com 
assoalho de madeira 
plástica cor itaúba; 
Guarda corpo 
(Corrimão)estrutura 
tubular de aço 
galvanizado, com tubos 
horizontais diâmetro de 
1 polegada e parede de 
1,95mm, tubos verticais 
de diâmetro 5/8 de 
polegada pintura 
eletrostática cor 
colorido.   1 Escada com 
5 degraus, dimensão 
aproximada de 1650mm 
de comprimento x 
600mm de largura em 
polietileno roto-moldado 
parede dupla cor 
colorido; Corrimão 
(Guarda corpo) em aço 
tubular galvanizado e 
com pintura eletrostática 
com diâmetro de 
25,40mm e espessura de 



1,95mm;  1 Escada, tipo 
horizontal, 
confeccionada em aço 
tubular galvanizado com 
diâmetro 1.1/4", e 
dimensão aproximado de 
2000mm de 
comprimento e largura 
de 550mm com 10 
degraus, galvanizado 
pintura eletrostática, cor 
colorido. 2Tubo curvo 
90º com diâmetro 
interno de 750mm em 
polietileno roto-moldado 
cor colorido; 2 Flange 
(Painel) medida externa 
940 x 1020mm com furo 
central de 750mm em 
polietileno roto-moldado 
cor colorido   1 
Escorregador ondulado 
com dimensão de 
2350mm x 540mm de 
largura, seção de 
deslizamento com 
largura de 460mm com 
parede dupla em 
polietileno roto-
moldado, cor colorido; 
Portal de segurança em 
polietileno roto-moldado 
cor colorido.   1 Circuito 
de discos, com estrutura 
em tubo com diâmetro 
de 42,4 mm em metal 
galvanizado com 
dimensão 960mm de 
largura x 2000 mm de 
comprimento, com 4 
tubos como haste 
verticais, e 4 discos de 
35cm de diâmetro em 
polietileno roto-moldado 
parede dupla cor 
colorido, na parte 
inferior para fixação ao 
solo, com correntes 



galvanizadas a quente; 1 
Escada marinheiro, em 
aço galvanizado pintura 
eletrostática com 4 
degraus, confeccionado 
em aço tubular diâmetro 
de 1", espessura de 
parede de no mínimo 
1,55 mm, cor colorido   
1 Passarela de cordas 
com dimensão de 
2000mm de 
comprimento x largura 
de 800mm, com 
estrutura de sustentação 
horizontal com 2 tubos 
metal galvanizado 
diâmetro de 1.1/4 de 
polegada 2mm de 
espessura com pintura 
eletrostática cor 
colorido; Corda de PET 
de diâmetro 16,00mm 
com fixador em 
polietileno injetado.   8 
Guarda corpo dimensão 
870mm x 770mm em 
polietileno roto-moldado 
parede dupla cor 
colorido   2 Escada, tipo 
1 Degrau. Degrau 
confeccionado em 
polietileno roto-moldado 
cor colorido; Pega mão 
confeccionado em aço 
tubular diâmetro de 1”, 
galvanizado. Para altura 
de 400 mm cor colorido   
2 Conjunto de pega mão 
confeccionado em aço 
tubular diâmetro de 1”, 
galvanizado. Cor 
colorido   1 Kit jogo da 
velha com 9 cilindros em 
polietileno roto-moldado 
coloridos com desenhos 
internos de X e O com 
diâmetro 165mm x 



210mm de altura; Haste 
superior e inferior em 
aço galvanizado pintura 
eletrostática com 
dimensão de 820mm de 
comprimento   2 
Coqueiros decorativo 
com 8 (oito) folhas 
diâmetro de 1300mm em 
polietileno roto-moldado 
cor colorido; 2 
Acabamento de colunas 
em polietileno roto-
moldado cor colorido.  
Apresentar certificado 
ABNT-16.071/2012 – 
Playgrounds. Apresentar 
relatório de ensaio de 
teste de corrosão por 
exposição Névoa Salina 
NBR 8094 ed. 1983 de 
no mínimo 2800 horas. 

1 2 

38121 - Balanço 
Adaptado 
Estrutura do balanço em 
aço tubular diâmetro de 
42,40 mm (mm) com 
parede de 2,50mm, 
chumbado ou parafusado 
ao solo; Estrutura 
principal em tubo de 
63mm de diâmetro e 
espessura de parede de 
2mm estruturado com 4 
colunas de alumínio 9x9 
com cantos ovalizados 
arredondados estruturado 
internamente. Estrutura 
aconchego da Cadeira 
em aço tubular diâmetro 
de 25,40mm com parede 
de 2,00mm; com chapa 
do piso em alumínio e 
espessura de 1,65 mm; 
guarda corpo da cadeira 
em aço tubular de 
25,4mm e parede de 
1,55mm; Rampa de 

Un 
PLANET 
BRINK 
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acesso basculante para a 
lateral com estrutura em 
aço tubular de 25,4mm 
com parede de 1,55mm; 
chapa piso em alumínio 
e espessura de 1,65mm; 
fecho de segurança 
metálico entre rampa e 
cadeira;  OBS: Ao 
descer a rampa esta 
impede que a cadeira se 
mova durante o acesso. 
Dimensões do conjunto: 
largura 2400,00mm, 
altura 2400,00mm e 
comprimento de 
1400,00mm; 
Capacidade: 1 
cadeirante; Acabamento 
com pintura epóxi a pó;  
Apresentar relatório de 
ensaio de teste de 
corrosão por exposição 
Névoa Salina NBR 8094 
ed. 1983 de no mínimo 
2800 horas. 

Total (R$): 84.950,00 
 4041 - Construtora Civile Ltda (23.492.368/0001-10) 

Lote Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Marca Qtd 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

2 3 

38122 - Preparo da 
Base 
Regularização e 
Compactação de 
Subleito de Solo 
Predominantemente 
argiloso AF 11/2019 
SINAPI 100576 BDI 
23 

M²  288,3 2,52579 728,19 

2 4 

38123 - Execução de 
Passeio (calçada) 
Ou piso de concreto 
com concreto 
moldado IN LOCO , 
usinado ,acabamento 
convencional, 

M²  288,3 104,09652 30.011,03 



espessura 06 CM, 
armado AF 07/2016. 
SINAPI 94993 BDI 
23 

2 5 

38124 - 
Assentamento de 
Guia (Meio Fio). 
Em trecho reto, 
confeccionada em 
concreto Pré-
fabricado, dimensões 
100X15X13X30 CM 
(comprimento X base 
inferior x base 
superior x altura) para 
vias urbanas (uso 
viário) AF 06/2016. 
SINAPI 94273 BDI 
23 

MT  58,27 58,39268 3.402,54 

2 6 

38125 - Grama 
Sintética 50mm. 
Com faixa 
demarcatória cor 
branca, verde limão 
12.000 D´TEX C/FIO 
MONOFILAMENTO 
50mm altura,  fio 
100% polietileno 
virgem, base tripla 
PP+NET+BR 
LÁTEX 9000 
PONTOS,CAUGE 
5/8 garantia 05 anos. 
CT 010622 BDI 23 

M²  288,3 113,59069 32.748,20 

2 7 

38126 - Execução de 
Sarjeta 
De concreto usinado, 
moldada IN LOCO 
em trecho reto, 30cm 
base x 10cm de altura  
AF 06/2016 SINAPI 
94287 BDI 23 

MT  16,35 49,80699 814,34 

2 8 

38127 - Placa de 
Obra  
(Para construção 
civil) em chapa 
galvanizada Nº 22, 

M²  2,88 276,28954 795,71 



adesivada de 2,4 x 1,2 
M (sem postes para 
fixação) SINAPI 
4813 BDI 23 

Total (R$): 68.500,01 
 
 

Arroio Trinta – SC, 24 de junho de 2022. 
 
 

 

 
Alcidir Felchilcher 
Prefeito Municipal 

 


