
        PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
 

___________________________________________________           
 

SMA - Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais - Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta, 200  
Centro -–  6º andar – Campinas -  SP – CEP 13015-904 - Tel (19) 2116-0403 

 

1 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 284/09 

 

Processo Administrativo nº 09/10/23834 

Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

Modalidade: Pregão Presencial nº 146/09 

Objeto: Registro de Preços de brinquedos para Parques, Bosques e Praças. 

 

 

Aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2009, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, 

no Palácio dos Jequitibás, sito na Avenida Anchieta, n° 200, o MUNICÍPIO DE CAMPINAS, 

devidamente representado, e a empresa BRAS – MÓVEL COMERCIAL LTDA. – EPP, por seu 

representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 11.447/94 e 

alterações posteriores, e do Edital em epígrafe, ao Registro de Preços referente ao(s) item(s) 

abaixo discriminado(s), com seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s): 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QTDE. 
PREÇO 

UNITÁRIO R$ 

01 40025 

Carroussel para playground, fabricado na forma estrutural 

(aranha) em tubos industriais e soldados entre si pelo peocesso 

solda mig, pintada em esmalte sintético nas cores azul, vermelha,  

amarelo e verde,com aplicação de fundo anti-oxidante e os tubos 

deverão ser tratados com galvanização a fogo,  diâmetro de 2,20 

m e altura de 0,85 m de espaço livre da altura do solo e 0,50 m 

de espaço para fixação no solo. 

obs: projeto e especificação técnica conforme projeto básico e 

edital. 

PC 200 1.477,00 

02 40026 

Gangorra para playground com quatro pranchas, fabricado em 

tubos industriais soldados entre si pelo processo mig, pintado 

com esmalte sintético nas cores azul, vermelho, amarelo e verde, 

com aplicação de fundo anti-oxidante e os tubos  deverão ser 

tratados com galvanização a fogo, cavalete de 3,50 m de 

comprimento e 0,55 m de altura de espaço livre acima do solo e 

0,50 m de altura para fixação no solo e prancha com 3,00 m de 

comprimento.  

obs: projeto e especificação técnica conforme projeto básico e 

edital. 

PC 200 1.430,00 

03 40027 
Escorregador para playground, fabricado em tubos industriais 

soldados entre si pelo Processo solda mig, pintada em esmalte 
PC 200 1.496,00 
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sintético nas cores azul, vermelho, amarelo e verde, Com 

aplicação de fundo anti-oxidante e os tubos deverão ser tratados 

com galvanização a Fogo, com altura total de 2,20 m e 

comprimento 4,00 m e tanto a escada como o apoio central e o 

apoio da prancha deverão ter 0,50 m para fixação no solo, o tubo 

de fixação da escada sera da mesma dimensão do tubo de apoio 

central.  

obs: projeto e especificação técnica conforme projeto básico e 

edital 

04 40028 

Balanço para playground com quatro balancis, fabricado em tubos 

industriais, soldado entre si pelo processo mig, pintado com 

esmalte sintético nas cores azul, vermelho, amarelo e verde, com 

aplicação de fundo anti-oxidante e os tubos deverão ser tratados 

com galvanização a fogo, com altura total de 2,40 m e os suporte 

tubulares com 4,50 m de comprimento e nas distancias entre as 

partes inferiores dos suportes de 1,90 m, correntes de 1,70 m e 

os assentos com 0,47 m x 0,35 m obs: projeto e especificação 

técnica conforme projeto básico e edital. 

PC 200 1.938,00 

 
                        Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 

12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura. 

 
Campinas, 16 de novembro  de 2009. 

 
 

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 

CARLOS HENRIQUE PINTO 
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos  

 
 

FLÁVIO AUGUSTO FERRARI DE SENÇO 
Secretário Municipal de Serviços Públicos 

 
 

BRAS – MÓVEL COMERCIAL LTDA. – EPP 
Representante Legal:  

RG n° 30352783-3 SSP/SP 
CPF n° 248.147.078-86 


